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ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

ΜΆΧΙΙΗΙ δ θη περὶ χαταρχῶν 1ῃ ὉΠῸ 606166 [.)81- 
τοηύθαπο ΧΧΥΠῚ 217 φοαὰθ στηαθ]]ο βουγαθαπι ὈΥΊΤΗτιΒ 
γα σαν ἀθπὸ ΜΌΟΘΟΟΧΥ ΤΙ Ἰοδηπθθ ΑἸροσθαβ ΒΔΌΥΙΟΙΚ 
ἴη ΒΙθΠΠούμθοαθ ατὐάθοαθ σγοϊστηῖπ ΥΠ| τ. 418---448 
(οατομ15 Ηδυ]θϑιᾶπδθ σγο]. ΓΧ τ. 524--- 586) δαϊθοία 
Ἰοδμη15 Π θη αΟΥΗ͂Ι ᾿πὐογργθίδψομβ Τ᾿ αὔϊπα βαῦ5 ᾿πἀοοίδ. 
πη Παυβουπηῦ ααἰ ροϑὺ ΕΔΡΥΙΟΙατη οδυτηθη οαἀθοαπὺ 
Βυαγαὰπβ θυ μαγὰ οὖ ΑΥ̓ΤΉ] 15 ΚΟΘΟΏ]Υ, ΠΟΥῚΒ αυ]άθηη 
ΟΥΤΟ]ΟΙΒ ΒΌΒΙΠΒ ΠῸΠ Ιηδύγαοῦ, 564 οομϊθούασαθ ΟΡΘ 
γ61 5υδ Υ6] δ]|16 πὰ παια ΤγὰγῸ [6]1Ο]5ΒΊΤΠ 6. τ181. ΠΟ [ἰδ 
τηα]ΐο ροβὺ δοβοϊαΐαμπι ΚΟΘΟΏΪΥΙ θα ]οπθηη οομπθρ, αὖ 
ΒΥΙΔουοὰΒ ΠΌΘΌΠΟΥ 1ῃθ Μίραϊοοω ὈΙΠούπθοα οὖ ΜΆ ΧΙΠΙΙ 
ΟΔΥΏΘη Τοϊθοοσοῦ οὖ δὰ τηϑύαρῃγαϑιη πᾶ γοοδίαῦ 
18 πὶ ἃ ΒΑΠαΙη1ο ᾿παϊοαΐαμῃ ((ὑδία]οσ. ΠΠ Ρ. 61) 6χ οοάϊοθ 
Τιαυγοηίδπο ΧΧΥΤΗΠ 34 οχοουρογοί, αὰὰ ἀθ στ Ρ] ΡῈ 5 
εριὶὺ ἴῃ δριβύοϊα οὐἱΐϊοα δὰ Κοθομίγυμη ἀδίω οὖ :ρϑἃ 
ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ ροθίδγαση Ὀ.ΘΟ]ΙΟοΥατη οὐ αἸἀδουύοογαμα )}16ο- 
ἐϊδηο ᾿πβουΐα. ΠΘαΘ ὙΘΥῸ ΠΡ ΌΘΌΠΘΥ αἰγαμπηαπθ ΘΟΟΊΘΘΙα 

ρἃ ααδ ΡῈ ογαὺ ϑχοιβδιὺ Πρ ϑηΐα. πδτη οὑπὶ ΜΑΧΙΠΝ 
᾿θγτη βαθοῦϊο ΧΙ βουϊρίθμη (γ. Βαπαιη} (ὐδίαϊος. Π 
Ρ. 2 54.) Ῥδββι τη ἃ ὙϑοθηθοΥθ τηᾶπι ΟΟΥΤΘΟ ΠΩ 6586 
νἱἀογοῦ, Ποὺ υϑὶ τηδχίηη8 6] ἃρΌΠπ ογαῦ, αὖ ὉΡΙ] 6 
ΘΟΤΥΘΟΙΟΠΘΒ 1115 ἀἸβουύθ ἰδ ηστιογϑῦ ἃ ΒΟΥ ΡΌΣΙ5 ὈΥΙΠΙδΘ 
ΤΠ Δ ΠΠ5, ῬΥΔΘΒΘΥ ΟἸΠ ΟΟΥΤΘΟΐΟΥΘΙη. ΠῸῚ 8110 4ποάδηη 
ΘΟα166, 564 χηθγὰ ΘΟΠ]Θοὔαχῶ ΠΙΒΌ ΠῚ 6586 ΠΘΙΠΙΠΘΙΩ {ὈΡΘΓΘ 



Ροββιῦύ, απο ΠπΟΗ- 5010Π| ὈΥΠΠ5. οαϊξοι, 564. οὐϊδπι 
ΠΆΘΟΙ [6.6 Π1}1] οαγχανηξ. ᾿ὔϑα θ ΠΟ. ΒΌΡΟΙΥΔΟΘΠΘΌΙΩ 
116 5.ΒΟΘΡΙΒ56 Ραΐο ἸΔΌΟΤΘΙ. ΘΟΟΙΟῚ5. ἐθυ τη ΘΟΠΒΆΪ]ΘΠΩῚΙ. 
ΠΘαῸΘ ἀπὈΙαΥ] γ68] τ] αὐ] ΟΥ̓ 65 Θ᾽ 8. ΟἸΒουθρδηύδβ Π416]15- 
Β1Π16. Θῃη οὔθ 8, π6 δοοοηθρι5 ααϊάθπι Βριγ  ]θαβαα6 ῥρυου- 
55 ΠΘοΊΘοΙΒ, αποα οογΐθ 11 ΠΟ ἅΘΟΥΘ ἴθγοηῦ, αὶ 8 
Ποῦ ἅπὺ ΠὈΥῸ τΤηϑ βου ρύο ΟΔΙΊΠΘη ποβίγαμπι ἐούαπι 
ῬΘΠμάουΘ γϑρυξαστηύ. ἃ ΠΘ 615 1Π ἰδ]η ἸΘΙῸΠῸ ΟΡΌΒΟΙΪ]Ο 
δ σϑύθυθϑθ ΠΌΤΟΝ ὙΘΟΥΘαΙΘΗΑῚ τηο]θϑίαπι πθοθβϑιθαύθηῃ 
Πα θογού, ΟὈΤΙΟΒΙΒΒΙΠΊτ5 ἔα] 1 115 ΘΟΠΟΌΙΤΘΠΑΙ5, ααδθ δα 
ῬΥΙΒυΠΙη ΟΔΙΤΏ]Π158 ἰουτηδιη γτοϑυϊαθηάδηι δ] απαϑηία- 
Ἰᾳτη Ρουθ 6 γ6 γ᾽ θυθηΐαγ: Π811Ὶ ΘΟΙηΠ]Οο αἀποαᾷὰθ Ἰθοΐο- 
τατη ὉΠ] οοποθαάθημάστη. 80 ὕβηηθη ὙΘΥΘΟΥ, πὖ ΟΠ πΪδ 
ΤῊ 1}1 ᾿ππιούαουϊηῦ: αὐοα 1ηἰ6]] σθηύθβ Π1Π1 ΟΥ̓ΤΏΠΙ ΠΟῚ 
ἀδθαπέ. ᾿ 

Οὐδ γῸῚῸ οὖ δοουσδίοῦθ ΟΟαΙΟΙ5 οΟ]] δ 06 
οὖ υἱγοόσατη ἀοούογΠι ΟἸ1Ὶ5 ΟΥ̓ 1Ο15, 1 6 1 4885 ΘΠ πθηὐ 
οι ηἀδίοπθϑ ΠΟΥΎ111}11 οὐ ΚΚόοθομ]ΥΙ, Πογοὺ, αὖ ΜαχΙτηυΒ 
ῬΘΥΤΊ 15 ἸΟΟῚ5 Θπηθπαδίου ουδαάθγοὺ ααϑηὴ ἴῃ ΕΔΡΥΊ- 
οἴδπδι ΘαἀἸδοπ6 Θχ πιθθύυσ, παπά ρϑᾶοο τοϑύθαμὺ ἴῃ ΟΟΥ- 
ΓᾺΡ ΙΒΒΙΠΙΟ ΟΔΥΤΪΠ6, α86 ΥἹῈ ἀοοῦ π 1πἰθ]]θχϑυτιηὺ 
αυϊάθηη 6558 τηπὐαηδ γ6] ῬΥΟΡΘΌΠΠ1ὰ5. Θιηθπάδπάδ. θὐϊατα 
ἴη δ1Ὶ5. αυδηύΐαμι ρῥγϑθϑύασθ ρούαὶ ἰδηύατη ἄδγθ βύυααϊ: 
564 οογύαπι τη θα] ΟΊ δ Ππ| ῬΘΟΙΒΒΙ 118 ὙΘΥΒΙΡῸΒ ΟΟΥΤΌΡ ΙΒ 
αὐὐδα] 1556. τη]}1 σἱάθου, ταα]ύο ΒΘΘΡΙ ΙΒ Τη6 ΤῊΪ]Π] ΡΒ] ΠΟΙ 
Βα 156 01558 ἀρουίθ οοπῆύθου. 46 Π18 νἱἀθαηῦ 8111, σα] 08 
γΘΙΠΠη 88] 510 ᾿πᾶθχ Ὑϑυθοσπὶ ΔΟΟΌΓ ΒΒΙΠΠ6. ἃ Τὴ 
οοπΐθούαβ.. 

Μαχίπηατα οχοϊριαπὺ οἰ αβάθμι ἴθτθ δυρυχηθηθ ρΡὰ- 
5111 ἐγαριηθηΐα Αὐηγη 18, 51 415 ρ]οθῦ, σα αβάδτη ἃ 1 Ζοῦζα, 
δ] ποὐϊθ5 Ἰασἀαὐ!. ἴῃ ροθῦδ ῬΘΒΒΙΠΊΟ Π1}}1] Π151 ἀρογύδ 5011- 
Ὀδγιιπι γἱ 8, ΘΟΥΤΊΡΘΥ6 Βαβῦπαὶ, απ π]8 πὶ α18165 1116 5101 
Ἰϊοθηύϊαβ 1π 4 ]Βουῦ ῬΥΟΥΒῸΒ ἸΡΠΟΥΘπια8. οὖ ατΐθ οὖ δϑύαθ 
Θαπη ἐούο οο6]ο ἀϊβύαγθ ἃ Μδαχίμηο ΠΘΙΠῸ ΠΟῚ 1η6]}]6ρθύ. 
4πα οοθαβίομθ ΟὈϊαύα, ἔϑοθυθ ΠῸΠ Ροβδαπι, απΐη. ὅ04ο- 
ἔγϑαϊὶ Ἡθυτπδηηϊ βοη θηὐϊδηι ΡΤ ΘΠ ἴῃ ΟΥ̓ΡΒΙΟΙΒ Ρ. 680 

,.τὌὕ0ὕ0Ὁὖὃὕὸὖὕὕβ....--ὄ «““ἀππὐπἰ- «απ προσ 
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ἢ1566 γΟΥΌ15. ἀϊούίαμη: δ] θυ. ΘΧΘΙΠΊΡΙ ΆΤη, Ια π16 ΠΊΔΘῚΒ 
οὐδ ΤηΘΠΟΥ Δ Ὁ116, ργαθθυι [ΠΗ ΚΘΗ 115] ΤἹπ 1010 ἀ6 
οδΥ μη 6 Μδχιτηϊ περὶ καταρχῶν᾽ αυοά 1116, αὖ τοΐοχύ 
Ἡδυηΐαβ ἴῃ ρῥυῖτηδ δαϊξομθ Ὑ1Γ01111 γο]. 11 Ρ. 296, ἃ ροϑία 
ΑἸΘχδπμάσιπο, (ὐδ] Ποῖ! οὖ ΑΡΟ]]ΟΠΙ ΠΠΟΔΠ ἃ 6688]], 
βουιρύαση οθηβθθαύ. Ποὺ αυϊ46ηὶ ΤΘ]ἸΟΙΌτη ἐαηῦο Π]ΔΡῚΒ 
Θαυϊά6 1 ΤῊΪΤΟΥ, αποα ᾿ρ88 ΒΘΥΠΊΟΙΠΙ5 Ταὐ]ο, 1Π αἸ10 ΘΘΠΘΥΘ 
ῬΘΥΙ ἸΒΒΊτη 5 ᾿ὰαθχ ογαῦ ἈΠ θηΐπ5, ΔΙ ααοῦ 5866 Ὲ}15 
ῬΡοβὺ βουρίυμι 6886 ᾿ἰϑύυπα οδυτηθῃ ουϊποῖύ.᾽ ΕΔΌΓΙΟΙΙ 
ἸΘΊ ΤΥ βοηϊθη πηι γὙιαθῦυῦ ΔΗΊΡΙΘχιθ 6886, 4] ΡΟΘΠΊ8, 
δἀβουιρβογαῦ “Μδχίτηο Ρ 1] ΟΒΟΡ ΠΟ, ααθπ []18 τ 80α61- 
γι οὖ τηδρη] ἔθοιί.᾽ αὖ Π11Π1] αὐ] 6}} ῬΥΟΥΒᾺΒ. ΟΟΠΥΘΗΙὗ 
ΟΠ ΚΟΘΟΙΪγοΟ, αᾳ6 1 ΟΘΥ Ι5Β1Π15 ΔΥΡΌΤΘ 5. ἀΟΟΌΪ556 
ΘΧΙβθη0, ἭοΟ ΟΔΙΠΘη 84 Π]Ρουϑίοσι μη [ΝΟΙΠΘΠΟΙΠῚ 
ἰθιηροῦδ, πϑᾶάὰπι Δα [1181 ἀϑίαϊθιη Π111Π16 ἀΘΡΥΙΠΊΘΗ- 
ἄσπι, 56α ρούϊυ5 δὰ τϑθοθῃθὶοταμη ΑἸΘΧΔΠΑΥΙΠ ΟΥ̓ ΤῊ 
βύπαϊα, τοίου πα αση οϑϑθ᾽ (ργαθῖ. ἴῃ Μᾶχιτη. ρ. {.Χ1]}Ὁ.ἅ 

ΑἀΙ601 ἀπθοάούα δβδίγο] ορίοα οχ 1Ι8άθιῃ 1115. Θοα!οῖ- 
Ὀὰ5 Βυχηρίδα. ἃ6 ῬΥΤΠπι αυαΙάθτη ᾿πὐθρυατη 6661 ΜΙΆΧΙΠΗΙ 
ΟΔΥΏΪΗ15 ΔΥΡΌΠΙΘΗΓΆΙη, Οα]ὰ5 δ αποῦ οχοουρίω ἰδ ἃ 
ΠλαΘΌΠΘΙῸ 1π τη θάϊαμη ϑαπὺ δ] αὐα αἀαοάσαθ χηθίδργΆ 515 
ἐξα] πὶ 150] θη θυ 5101 ΔΙΎΟΡΆ556 ΠΘΏΥΒΙΒ, ὙΠ’ ΒΌΤΠΩΤΗ 8, 
γιατ (οἵγ. ὙΥΙΒβθηβομ ἢ]. ΜομδίβΌ]. 1814 Ρ. 143). 51}1116 
δϑὺ δυρθτηθη  ὈΥΠΠ1 [1011] Μαπϑυ πο που αση, αποα 
δαϊΐογθϑ Αροὐβθβυηδίϊοοσαμι πποῦβααθ Πρ] θχθυιηῦ. δπ]ὺ- 
Οἰϊὰῦ ΠσπΟ ΟΠ ΟΘθἰθυβ ἐγ] 05 ΔΥΡΌ ΘΗ 5 ρϑα]ο 41]1- 
σθηθα8 ααδῃ ἃ ΟἸΌΠΟΥΙΟ Ἃἰθβουρῦϊβ. ΟΠ αποαπθ 
ΠΌΥῚ Αροϊοϑθβϑυιδυϊοογασῃ Ἴθι τὖ ῬΥΙΤαΙ ἐούαμη ἀδουγ- 
ΒΌΤῚ ὈΙΌΒΘΙΟδ ΡΥ ΉΏΤ ἃ 51 ῬΘΙΒΘΟῸΙ ΒΟ ΠΟ] αδύθῃ 1Π Π181΄- 
σἼΠΘ᾽ Ρουρθγαῖη δἰβυτηανηὺ 1) ΘΌΠΘΥ: πΘαθ ΘηΪτη ὈΥΪΠῚΪ 
1ΌΥῚ Μδμηθίμομβ πθαὰθ αὐἰηὐὶ] ρῬΔΥΔΡΠΥαΒ15 οχβϑίαῦ ἴῃ 
ΤΠ ΔΥΟῚΠ 6 ΘΟ61015 ΜΘαΙΟΘΙ, 564 θυ Π1}1] Π151 οομβίθ!]αὐϊο- 
ΠΌχη 1Π ΟΔΙΊΏΪΠ6 ἰγαοία αγτιτη ὈΥΘΥ5 Θομβρθούαβ, ΘΧΘΙΏΡΙΙ 
σταύϊα δα Υ 108 Ἑρμῆς καὶ ᾿ἀφροδίτη ταπεινούμενοι., 
δὰ 10 ἥρης ἐπεμβαίνων ᾿Δἀφροδίτῃ, 108 "άρης ἐπὶ 
Ζία ἄκεντρος. 109 Σελήνη αὐξίφως ἀπορρέουσα Κρόνου 



ΞΕ ΜΕΙΠΓΟΞΕΕ 

καὶ σὺν Διί, 111 Σελήνη λειψίφως συνοδεύουσα ᾿ἄφρο- 
δίτῃ. 112 Σελήνη μεστὴ πρὸς “Ἄρη; 118 Σελήνη πλη- 
σίφως πρὸς Κρόνον, 115 Σελήνη πλησίφως ἀπορ- 
θέουσα Κρόνου. 120 Σελήνη συνάπτουσα Ἡλίῳ, 121 
Σελήνης σύνδε ἑμος, 180 Ἥλιος ἐπίκεντρος, “Ἴφης διά- 
μετρος. 192 Σελήνη διάμετρος πρὸς Ἴἤφη ἐπίκεντρον, 
189 Σελήνη διάμετρος πρὸς ΄4ρη ἀπόκεντρον, κτὲ. 

Βοασα, απδθ 8 οα]οΘπ Παΐαβ οαἰ ϊομΐβ Ἰθσιηθαῦ,. 
ΒΡΘΟΙΠΙΠἃ 6556. γΟ]Ὰ] ΟΟΘΙΟΙ5 Πιϑατοηύδηι ΧΧΥΤΙῚ 84 
τη ϑΟ 8.1) ραγύθηι 1Π6 610]. 

ϑαρογοβῦ, αὖ ΘΟΠΙΠΙΘΙΔΟΥΘΙΙ, 46 ἀποὺ Μαχί τι 
Ἰοοὶβ 116, ΠΌΠΟ ΔΠΠἾΘΥ 1 ]ΟΔΤΘ αἰαμθ αῃΐθα: γ8. 290. ῬΓῸ 
πυρόεντι σιδήρῳ ταθ]1ὰ8. ΟΡΙΠΟΥΙ͂ ΒΟΥ ΒΙΒΒΘΙῚ χρυόεντι 
σιδήρῳ. οὐ γβ. 499 ροθίδθ ποβέϊο πονέεσθαι ἀμφὶ γεω- 
πονίῃ τοϑυιϊναουθ 18Π1] ΠῸΠ ἀπ 1 αγ1π 00]]. 41 54. οὐ 
400. ργδοίθσθι 5610 συἱᾶθο, δαὺ ἐπιστείχοντα ν8. 22 
ΘΙ ΘΠ ἀδΠππ| [1556 --- ἃ αυοαᾶ ρῥγϑθύμ]θυ τ --- ἀαὖ 1Π 
1Π6106η1 Ῥ. 02 ΤΘΟΙΡΙΘΠ απ ἐπιστείβοντα. τοι ἐπιστεί- 
χοντα. ἀ6 σϑεναρὸν 611 δάμπυς ααριΐο; ταθδρ τ βύθϑ 
γοῦρα ρορίδθ δῖος ἰπέβι]οχῖθθ υἱάθίυσ: ἡ Σελήνη τὸ 
χτῆμα πέμπει πρὸς σϑεναρὸν βροτόν. αυοᾶ 51 Υ6 γογᾶ 
Μαχίτηὶ {υϊδϑοὺ βϑηξθηύα, ΠΟ χτῆμα ογθᾶο αἰχιβϑού, 
56 χτῆσιν (ρῖ, 082). - ῥΡ 46 ἴῃ αδἀποίαξίοποπι ἰπϑθτὸ 
5090 τύχῃσιν [ων΄. Ρ. δ0 ΘΟΥΤΙΡΘ ἀλιτήμονι ὉΠ0 ", 
Ρ. ὅ9 5βὰῦ ν. δέ δάάθ ἄν ροβϑὺ “ργδθίθσθα νἱάθ΄. ρ. 61 
5} εἰ δέ ἸΠΒ6ΥΘ ΠΌΙΠΘΙΊΙΠῚ 48, αἱ 800 εἰ δέ κε ἀ6- 
Ἰοπάμπβ. ρΡ. θ4 β5ὰ ἤ πυπιοὰβ 140 ἀραπάαί. Ῥ. θῦ Ἰθρθ 
ἴησιν γῖο ἴησις οὐ 46]6 ΠΌΙΠΘΙΩ Ὅ8 50 καὶ δ᾽ οἱ 
αὐἀθ “45᾽ σὰ} χε. . 69 βὰὉ οὐ ἴπβούθ ᾿ὅδ8δῦ᾽,. υ. 12 
5 τὲ οουμρο 8᾽ 419 ργὸ 8᾽ 429. ρΡ. 106 1π δάπ. δὰ 
Ἰῖη. 28 οουτροπάσμι χάϑυγρα. 

ΘΟΥροὶ γ υδ βινίαθ τηθηθθ ΑΡΥ ἃ, ΜΘΟΟΟΠΧΧΥΉΗ, 

Αὐζῆατισ Τὺ ψ] 6ῃ. 

Ιῃ ργδθῖ, ρ. ναὶ ἰθσθ: αὐδῶ 851] γ6 νϑγὰ ΜδΧΙμΙΙ 

Γαϊθβθῦ βθηὐθηια οΐο. 



β ΜΑΞΊΜΟΥ ΠΕΡῚ ΚΑΤΑΡΧΩΝ. 

Μαχίσηυϑ οὐ πη οη. 1 



1, 1. 6. οοὔδχ Πϑυγοηθδηυβ ΧΧΎΥΠΙΙ 27. 

ἱ οοΥΥθούουβ τηϑηπβ ΥΓΘΟΘΕΌΙΟΥ οἰ πβᾶθηῃ ΟΟα]ΟΪΒ. 

Μ, οοἄοχ Τϑατοηθδηιυ ΧΧΥΠΙΙ 84. 

Γ οαϊῦο ῥυῖποθρθ Βαρυϊοίθπ (ΗΔ ὈΓΡῚ 1717). 

ἢ αϊύϊο Ηδυ]θβίαπα (Ηδιη ὈΘΓΡῚ 1804), οὐϊὰ8 115. ἐδηύατα ἸΟΟΙΒ. 
ταθηὐομθυα ἴθοὶ, αὐἱρὰβ ἃ ΕΔΥϊοίδηδ, οαϊθίομθ ἀἸβογθρϑῦ. 

4 οαἰο Βαυδγαϊ ἀουματὰ δυβαπθ δἀποίανιο (Π}]}1}05186 1820). 

ἢ ραϊῦϊο Αὐγηϊη ΚΟΘΟΏΪΥ οἰσβαιθ ργϑθίαθο (Ῥδυ18118 1862. 
Ῥτγϑθίδθιο βογιρία οϑὺ Κα]. Ιδησδτυ. 8. 1880). 

α Ἐτϊάρυιοαβ ΌΘΌΠΘΥΙ ἴῃ ορίβϑύοϊῳ δὰ Αὐτηϊπίατη ΚοΟθολΪΥ ἀδία 
1610. ΙδηυδΥ. ἃ. 1851. 

᾿Ὲ Αὐτηϊηΐθβ ΚΟΘΟΏΥ ἴῃ οριϑύοϊ δὰ ΕὙϊάθυϊοῦση ΤῈ. ΘΌΠΘΙΌΤΩ 
ἀαΐω ἃ. ΠῚ τὰ. Μαγύ. ἃ. 1881. 

ν συϊρο, ἢ. 6. βαϊθοη 5. ΟἸΊΠΘΒ. 
Ρεούγὶ Ἡ  δϑοϊζγ ῬΥΟΌΔΌΙΠΙατη ἸΙΌΘΥ Βιηρι γι} (ΕὙδηθαῦθτδδ 1781). 

Ταοοδὲ Ῥ]ίρρὲ 1) Ογυΐ!6 Αὐϊτηθνθυβίομθθ ἴῃ ΟΠμαγιοηθτ ἀρῃτο- 
αἰβιθηβοη (Π]|Ρ5186 1188). 

Ῥυίαογιοὶ Ταοροῦβ Νοῖδθ οὐϊδίοαθ ἴῃ Απὐμοϊορίδιῃ ατϑθοδγὰ (1,1- 
Ῥ5186 1817). ἔ 

αηον. (16η. Ὦ. 6. Θῃο στη (Ὗ. 1. Β.) αὶ αδεμαγάϊδπδθ βαϊέϊο- 
Π15 ΘΘΠΒΌΥΘΙΙ ΒΟΥΙρΡΒιῦ 1 ΙΘΠδΊ80 6 Προ. ΤΠ 1ςογα αγΖοι πηρ; 
Αὐρτιϑὺ 1820 ητ. 160 τ. 249---288. 

αηοη. Παΐϊ. Ὡ. 6. δηοηγγηθθ ααἹ οἰαβάθιῃ αι ϊοηβΒ ΟΘΗΒΌΥΔΙΩ 
αἀραϊδ ἴῃ ἨΔ] ΒΟη6. Δ1Π1σ. Τιιϊογαϊαγσοιύαησς ΠΘοθτη. 1820 
ὩΓ. 822 Ῥ. 82ὅ---829. 



-- τ 

τν--- 

' 

Εἰ δ᾽ ἄγε μοι κούρη Πιμπληιὰς ἔννεπε Μοῦσα 15 

Μήνην ἠερόφοιτον, ὅπως ἄνδρεσσιν ἕκαστα 
σημαίνει σκολιωπὸν ἐπιστείχουσα κέλευϑον. 

Ι. Περὶ γενέσεως. 
᾿ Ἄ 

Ἔ 

ἣν δ᾽ ἴσχῃ Κρονίωνα Σεληναίη ἅμα δίῃ 606 
ἐν γενέϑλῃ. παράδος μιν ἐπ᾿ ἠγάϑεον Φαέϑοντα 

" ᾿ 5 

ΤΙϊα]τη ἴῃ ργϑθοθάθηΐθ [0110 ροβιζασα, αἋ] ΟΠ) ΟΔΙΤΩ]Ὴ15 
ἰηἰξῖο ρου ἴῃ .1,, Ἔχ Βα] βϑουΐαβ ταδξαρὨταβέθῃ οοαϊοῖβ 1 οο]- 
Ἰαΐα Βα δου ρεϊο πο Οὐ ]οῖ5. ̓ ; σα]ρὸ Μιαξέμου φιλοσόφου περὶ 
καταρχῶν 6Χ ϑυϊᾶδ, ααἱ μᾶθο μΒδθεῦ: Μάξιμος Ἠπειρώτης ἢ 
Βυζάντιος, φιλόσοφος, διδάσκαλος Ἰουλιανοῦ Καίσαρος τοῦ 
Παραβάτου. ἔγραψε περὶ ἀλύτων ἀντιϑέσεων, περὶ καταρ- 
χῶν, περὶ ἀριϑμῶν, ὑπόμνημα εἰς "Ἀριστοτέλην καὶ ἄλλα τινὰ 
πρὸς τὸν αὐτὸν Ἰουλιανόν. 

“Ῥοβαπὲ τηυϊία’ 7, ῬΙθπα Ἰδοῦηδθ βίρπδ ροβαϊ ἄ. --- ΤῪΘΒ 
ὙΘΙΒῈΒ 1809 οχ οοῦϊοθ 27 ἴδτὴ ἃ Βαμάϊηιο ((δίδϊορσ. οοαᾶ. 6Υ. 
10]. Τ᾿δυτοπί. ὑ. ΠΡ. 61) δαϊΐοβ Ἰρβατα 1ΔῚ ΠΌΤ ΟΔΥΤΩ1Η15 6586 
Ῥυηθβ υἱαϊῦ δποη. [θη. ρ. 2ὅ0, οἵη. Ὁ. --- 1Ὁ ἵεροφοιτον Ἧ, 
ΟΥ̓. α΄. --- ἄνδρεσιν ἔκαστα ΠΙ͂, οοττ. δποη. 16. 1. 1. --- 19 ἐπι- 
στιχουσὰα ΠΙ͂, οοτΥ. Δποη. [6η. 1.1]. --- ΡΥΙΤΩΙ ΟΔΡ 1 18 ἸΠΒΟΥΡ ΟΠΘΙΤΙ 
8 ὀομίδοῦθτα, ἀραϊ, ἔγθβ βι θβθαιθηῦθβ ΒΌΠΡΒΙ 6Χχ 7. --- Ὑ ΕΥΒᾺΒ 
606 οὐ 607 1ηΐτϑ 5} ἤπθηι ΟΔΥΤΩΪΠΪΒ Τη818 86 ΒΘΌΘΥΘ ἴῃ Πὺ τϑοῖθ 
Ἰαἀϊοανιῦ ἅ, ΘΧ ῬΥΪΠΟ ΟΔΥΤΩΪΠ8 ΟΡ 605 ΠΠ1|ὰ0 αρ]αῦοβ 6886 
ΟΡ τα οοηΐθοῖξ α. οὗν. δᾷ νβ8. 606. -- 606 σεληναίη 1,710, Σεληναίῃ 
Ψ οχ οοῃὶ. ΠΟΥυ "111 Ρ. 668. ποτηϊηδύνναχη γϑύϊητὶ, οατα πῶ ΒΕ Ὁ- 
Ἰϑούπτη 886 ἀθρθᾶῦ, αὖ 6Χχ 5:τ 1105 0015 (6Χ. βγ. 864) τηὐ6 116 ρὶ- 
ἰὰγ. -- ἁμαδίη 1}, οοττ. ΤῬόοΥγ1]]. 1.1. δῇ ἅμα δία -- Τχούζθβ 
δι ΤΙΥΘΟΡΕΥ. γ8. 28 δείκνυσι δὲ καὶ Ὀρφεὺς τὴν τούτων δια- 

1 



ΟΡ Τότ 

Π. Περὶ κτήσεως δούλων. 
Ἔ ᾿ 

᾿ς 

1Π. Περὶ πλοῦ καὶ ἐμπορίας. 
Ἕ ᾿ "Ἔ 

Ιν. Περὶ δδοιπορίας. 
ἝἜ ἝἜ 

:Ἐ 

εἰ δὲ Νεμειήταο μέσην κατὰ μοῖραν ὁδδεύοι 
δευτέρῃ εἰν ἠοῖ, ἀγανωτέρη ἔσσεται οἶμος 

φοράν, οὑτωσὶ λέγων ἐν ταῖς Ζωδεκαετηρίσιν “ἔσται δ᾽ αὖ τις 
(αύτις ΠΟΌΘΟΚ. ΑρΡΊΔΟΡΒ. μ. 426) ἀνὴρ ἢ κοίρανος ἠὲ τύραννος 
ἢ βασιλεύς, ὃς τῆμος ἐς οὐρανὸν ἵξεται αἰπύν.᾽ αἀὐοθ γΘΥβὰΒ 6Χ 
68, ΟΘΥΤΩΪΗΒ ΠΟΒΟΥΙ ρϑγΐθ 6586, αὐὰδ8 ρϑυῦ, ἱπάϊοαραῦ Ηδυτηδηη. 
Οτρἢ. ρ. 494. :ηϊυσῖα, αὖ οὐ ἰοίϑ ΟΔΥΤΪ 5 ὕθπου οὖ χτηθίδ- 
ῬὮγαΒ18 ἀοοθῖ. αὖὺὸ τηο060 Τχθοῦζοβ ἀϊνθυϑῶ τηϊβουθυϊῦ 6. 60 ἰἴοθὸ 
ορὔϊμηθ ἀρρδιϑῦ, αὰθπὶ δα νϑ8. 268 αἴξ]. ρδγιύθυ βυσαησηθβ Ηρτ- 
ΤΩΘΠ ΗΒ ΤᾺ] ν]αἀθῦαν ΘΥΤΘΥ 856. Ρ. 497 ἀ6 νϑυβϑίθαβ, αὑο8 Τ᾽ ζθύζθϑ 
δα Ηδβιοᾶιϊ Ὁ. 108 Ρ. 848 Οαἰϑῇ. αἴδσί. οἷν. Ποῦθοκ, Αρίδορῃ. 
Ῥ. 419. πϑθαὺθ ῬγοῦδΘ ροβϑῦτη αὐδ6 Β. ΟἼΒ6Κα ἴῃ Μυβ. ΒΠΘ6η. 
ΠΙ 188 ν. 9ῦὅ βαα. ἋΘ6 βάθη νϑυβίθυβ ὈυϊϑυΟαῸΘ. ΟΔΥΤΩΪΠΙ8 
ΠΟΒΕΙ διηθιύα ἀἰββουαϊῦ. -- Επχ ἰογίϊο Μαχίμιὶ οἂρὶΐθ ΤΖούζθῃ 
ΒδΘο 8.18, ΒΌΤΩΡΒΙ588 Ζιὸς “Ὑδροχόου περιπολεύοντος μὴ πλεύσῃς, 
χαλεπὴ γὰρ τότε λίαν ἐστὶν ἡ ϑάλασσα (αὰ Ἡροδοάϊ ΟὮ. 508) 
οομϊθοιῦ ΟἼΒΘΚΘ 1. 1. Ρ. 100. ποῃ δββθηίου, αὐαἱὰ οὖ ἴῃ ΜΆΧΙΤΩΙ 
ἔγαρτηθηΐο 38.018 ΔΙΏΡ]Ὸ οὖ ἴῃ τηθύδρσγαϑὶ ὑδηθατησαοὰο 6 ΤΠ Πδ8, 
ΒΘΥΊΩΟ δϑὺ οὑπὶ 8115. αὐαἱθυθϑάδιηῃ 5: ἀοΥ.8 ἴῃ πουΐηυτα ϑρθοῦαμι 
νϑηϊθηΐθ, πο 1ὔθμῃ ἀθ ἴογσθ. οἷν. ᾿ΟΌΘοΚ. Αρίδορα. Ρ. 424, ουϊὰβ 
γ6͵Ὸ βθηΐθηθδηη “οαγτήθη Π]|ὰα, αὐοὰ Τχούζαθ Οὐρῃθο ὑϊθυδηῦ, 
ἃ Μαχίτηο ΟΠ ΟοΟΙμροβίθαμη 564 δχϑουϊρύαμῃ τα] 018 ἰοο18 οὖ οομὰ- 
ΡΠ] δὕαχη 6556 τη θ 81 [ΘΟ 6. ΠΟῺ ῬΟΒΒΆΤΩ. ---- Ο αδυΐδτα ᾿πβου Ρ ΟΠ Θτη, 
περὶ ὁδοιπορίας τοϑβύϊξαϊ οχ Η͂, περὶ ξενιτείας [1 (9 ΒοΒ υἱδαϊοϑ ομ1.).᾽ 
π- 1 [ποιριὺ [0].17 1. --- κατὰ 10, ααἱ οὐΐαπιὶ ἔνι 11 234 181 188] 
220, ἐπι 18 δ1 160 217, να 41, περι θ8, ὑπο 121, ἀπο 204, 8]. 
βίπθ δοοθῃῦα. --- ὁδεῦοι [,. --- ἃ δευτέρη 1, 80 Βἰτα δον δέη ὃ, 
ἀλλοδαπῆ τῶ ὕ, αὐγῆσι 8, ξένη 9, δίκησι 11, τῶδε 24, φαιδρῆσιν 
20, 8]. 51η6 Ἰοΐδ. --- ἐν εοἵ 1, εἶν ἠοῖ υ. --- οἵμοσ 17, βρὶτῖδα 
ΟΠΙΐΒ80 τ ἴῃ ἤματι 8, οἵκόν οὐ αὕτισ 10, οπωρινοῖσ 11, αἶτ᾽ 12, 
ἐντυνηται 10, ὁγ 17, οἵκον 81, ἅπασαν 88, ἕξεισ οὐ οὔδασ 84, ἃ. --- 



ὩΣ Ν 

ἤματι. νυκτὶ δὲ δέῃ ἀπειρέσια τρύχουσα, 
μαψίδιοί τε πέλοιντο πόνοι τῆμόσδε βροτοῖσι 
γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ" τῷ καὶ πεφυλαγμένος εἴης. ὅ 
μή σε λάϑῃ κούρης Θειαντέδος ὠκέα κύκλα 
λοίγιον εἰς ὁρμὴν εἱλεύμενα ϑηρὸς ἐν αἴγλῃ. 

εἰ δὲ κόρην αὐγῇσι περισχέπτοις ἐπιλάμποι 

᾿στραίην. δηρὸν μὲν ὁμιλήσεις ξένῃ αἴῃ-. 

ἀβλαβέως δ᾽ οἶκόν τε ἐδήφευν: τ᾽ εἰσόψεαι αὖτις. τὸ 

εἰ δέ κ᾿ ὀπωρινοῖς ἐνὶ γλήνεσιν αὐγάξοιτο 
Χηλάων. αἵτ᾽ ἠελίῳ ἀτάλαντα φέρουσιν, “" 

8 νυκτί τε Π,ὺ, αποα οοΥΥοχ]. -- δίέη 1,, Ῥγο διὰ δοορριῦ Εϑηἑᾶου- 
ἤπ5 (ν. Ῥοτνἢ]. Ῥ. 660), σαϊπ8 ἸΠΘΡΌΪΔΒ Ὀ] ΥΙΤΊδΒ Τηῖτο, Β:]Θ 10 Ῥγδ6- 
ΤΘΥΙΤΊ. --- τροχάουσα Οατη Ρ]Θηδ 1πὐουρυποίϊομ ἢ 0, (ΏΘΙΠΟ τροχό- 
ὠσαὶ, τροχάουσιν γΘυβαῦτη 8 εὖ 4 οτγάϊηθ σχαΐαΐο οὐ Ἰῃ θυ ρα οὕ. 8 
Βα Ὀ]αΐδ ἀ;, ΒΟΥΊΡΒΙ τρύχουσα. οἷτ΄. ΑὐἹβίορῃ. ΑΟΒΔΤΗ. 68 καὶ δῆτ᾽ 
ἐτρυχόμεσϑα διὰ Καύστρίων πεδίων ὁδοιπλανοῦντες ἐσκηνημένοι. 
-- 4 μαψίδιοι δὲ ἃ. -- τῆμοσ δὲ 1. αὐϊαῦθ. --- βροτοῖσιν 1,υ. 
- τ ἀρχὴν ΤΠ σ, Ἄρην ὈοΥν1]]. Ρ. 669 (ργοθδηΐθ ἃπόησσαο Ηδ]. 
Ῥ. 826, οὑτη γβ8. 298 στυγερῷ Πυρόεντι ἰοσαύαν οὐ δρτιὰ Μαμπθ- 
Ἐβοπθια λοίγιος Ἄρης ΤΟΙ γῶ7Ὸ ᾿ἰηνθηϊαίαῦ.. ῬΘΥρθυΆτω), ἀκμὴν 
ἤ, ΒΟΥΙΡΒὶ ὁρμὴν 00]]. γ8. 166 οὗ τη ἢ 881 νϑυβαατ 88---Α1. --- 
ἠχνευμένα 1., ἰχνευμένα υ, οἰχνευμένα νο]αῖδββα νἱαρηΐαν αἰ, 
βοὰ ΤΩἸ ΠῚ φαϊάθπι οἰχνέομαι. ῬΙῸ οἰχνέω Ἰρπούατη, ὨΘαῸΘ, ἰχνευ" 
μένα (αποα ᾿στδατϊοηΐοβ᾽ νϑυξαηί) ὙΘΓΌα 8886 Ῥούοβο. βουῖρϑὶ εἴλεύ- 
μενα 601].146. οταμπῦ ἔογέαββθ αὐἱ ἵκρεύμενα Ρτδθἕθγδηῦ. -- 8 δὲ 
1,, αὶ δοοθηΐαβ ΒΒ ΘΡΊΒΒΊ τη ΟἸἰϑὶὐ, 6Χ. ουΥ. ἴῃ ἢ 28 31 68 62 
68 18, ἐπιστειχοντεσ Ὁ1, ἐνηξα οὐ εὖνιν 60, ἄνηρ 71, ἦν {2 118 
118. 129 102 179, ομην 82, ἀν 81 104 128 178 181, ἡτ᾽ 98, 
οὐτ᾽ 1017, δωμ᾽ 119, πολυ 120, καὶ 128, μὲν 180 17 179, γαμοσ 
οὐ οφελλιμοσ 18, εἶ 2 1860, ᾿εἶ κὲν 191, αὖ 1608, σφαγιαι 169, 
δὲ τισ 119, ἄρχη 188, γ᾽ 184, ὅτ᾽ 506, τισ μιν 188, βροτωι 
228, ἵν᾽ 998. ἀργαλεου 249, μητιν 260, αὐτὴ 212, 811186. Ῥθυτηπ]- 
τἷβ γοοϊδτιιβ δοοθηξαβ Βρ᾿ τ ὔαβαπθ οουτθοῖου ᾿οοὐϊοῖβ (ἢ δι αἸα τ. - 
10 φίάσυσ δ᾽ 11, φίλους τυ. -- 11 εἰ δ᾽ ἐν 1, εἰ δ᾽ ἂν Ῥοι- 
γ1}]. Ῥ. 869, εἰ δέ κ᾽ οοΥτ. 4 ᾿Ἰτηργτοθθηΐξα ἃποη. ἴθ. Ρ. 2682 (ααὶ 
εἰ δὲ τ᾽ οομΐθοΣ), ΡΤΗΝ ΘΆΟΏΥΤΩΟ Ηδ}. Ρ. 826 (αἱ οὕτη 8ΔΠΟΗ. 

16η. 1.1. οἰλαχα ἀθ εἰ δέ γ᾽ ορΊ θα ὈΔ0). -- 12 χήλάων 1, -- τ᾽ αἰτ᾽ 
Ι,, αἴ τ᾽ τ᾽ ἢ, αἴ τ᾽ σ᾿ αἴτ᾽ ἀ. --- Ῥοβὺ ῦπο νϑύβαμι αὐϑράδτη 



δέϑρ) μγοννς. 

ἡ μὲν ἐπὶ πρήξει τε καὶ ἔργοις ἐϑυδίκοισιν 
οὔτε τι χάρμα φέρει περιώσιον οὔτε τι πῆμα" 

3 , 3 35.0.0 - ᾿ 2 3 Η εἰ δέ τ᾽ ἐπὶ σκολιοῖσι καὶ οὐκ εὐήρεσιν ἔργοις 1ὅ 
- Γ ε 3 ἤ ς }Ὶ ’, 3 ῇ 

τἡμόσδ᾽ ἐντύνηται ὁδὸν πολυπαίπαλος ἀνήρ, 
ἡ τὲ παλιμποίνοισιν δγ᾽ ἐγκύρσειε δίκῃσιν. 

εἰ δὲ πέλοι Τιτηνὶς ἐν ἄστρασιν ἠερίοισι 
Σκορπίου αἰὐἰϑερίοιο, φέροιό κεν ἐσϑλὸν ὄνειαρ 19 
εἰδώλῳ ἐνὶ τῷδε Σεληναίην ἐσαϑρήσας. 94 

εἰ δέ κεν οἰκείηνδε λιλαίεαι ἀπονέεσϑαι., 90 
καὶ δ᾽ ἂν ἐπίκρυφον οἶμον ἐπιφραδέως ἀνέλοιο, 
δεικήλῳ δ᾽ ἐνὶ τῷδε φάοι πανδῖα Σελήνη, 
κερδαλέον κ᾽ ἀνύσαιο ϑοῶς ἐρικυδὲς ὄνειαρ. 28 

εἰ δ᾽ ἄρα Τοξευτῆρος ἐλαφροῦ φαίδιμον ἄστρον 86 
Τιτηνὶς φαιδρῇσιν ἐπαυγάξοι ἀμαρυγαῖς, 

Χο 1588 ἱπάϊοαν σ. --- 18 εἰ μὲν Τὺ, “Ῥοδβῦ ἄσπο σνϑύϑατῃ Ἰδοα- 
Ὧ86 Εἴρῃδ Ροδαΐ. δ]οα απ γ5. 160 Ῥοβὲ Θαμα Θββθὺ ὑγϑηβίθυθη- 
ἀυβ᾽ ἔ, ΘΟΥΤΘΧῚ ή “μὲν. τάδ, 5. οὐ τέ τι. :" οὔ τέ τι 1, οὐτ᾽ ἔτι 

οὐτ᾽ ἔτι {: οὔτέ τι ... οὔτέ τι , οὔτε τι... οὔτε τι ἢ. --- 
11 ἠ κε ],, ἤπκε ἔ, ἦ κε Του}. Ρ. 6609 οὗ 4, 584 6χ ροθίδϑ πϑὰ 
ΒΟΥ ὈΘπάθτι ογαῦ ἡ τε ἔ, --- παλιμποίνοισιν 1, ΑἸ , παλιμποίνῃσιν 
φ. -- ἐνκύρσειε Ἴ ἐγκύρσειε ῥ.. --- δίκησι 1,, δίκῃσι 79, δίκῃσιν ᾿. 
- 18 ἄστρασιν 1, ̓αἴααθ ἰΐθιη 86 186 145 262 288 470, ἀστράσινυ. 
ἍΠυα τϑυοοδυὶ 00]]. ΘΕ γ8. Αὐιϑύαγοῃ. 2 Ρ. 800, ΤΙ ΌΘΟΚ. Ῥδυθ!ροτη. 

. ΟὙ. Ῥ. 1716 οὖ Τιοηΐζ. Ηδγοάϊδη. 11 Ὁ. 119, 10. 261, 80. “-- 
ἠερίοισιν Το. --- 19 αἰϑερίοιο ὁχ αἰϑέροιο οογγθούαμηι ζν, -- “24 
Βυο βύαύϊπι ροϑὺ γβ. 19 ροϑαϊ, 8 ἴῃ ῬυΊοσΘ ἀθουθῦ Ραγίθ ο0η- 
βὐθ!]αὐϊο οτοϊ ξουθῦασ, ἴῃ ροβύθυιουθ 18 ροπθυθύυσ᾽ ᾧ. --- ἔνι 1) 

ἐν ΄σ (οοτΐθ ἕν, 808 ΟΡΙΠΟΥ ἔνι᾽ 9), ἐνὶ Κα. --- 30 λιλαίοἷ, 1,. --- 
ἀπονέεσθαι Ἢ, ΑἸ, αὐτι νέεσϑαι τυ. -- 21 ἂν ἕλοιο (ϑαρτῶ ε 
ΥΑΒΌΓΔ) 17, ἂν ἔλοιο ῇ, ἂν ἕλοιο 5 Ῥυοθϑηύθ Ηθυτήδημο δα ΟΥΡΉ. 
ΤΠ}. ν8. δ41, ΟΟΥΥ. 4. --- 22 πανδία 1,, Ἰᾶθχι νἱξίαμα 118 128 
142 140 189 208 201 281 2904 821 8064 898 488 403. - 285 τα- 
νύσαιο 1, ΠΣ ἀνύσαιο (,, 6τα. 4. -- ἐρικυδὲσ, 564 ν ἴῃ γ88. .1.. --- 
ΟΡ δ΄ ἀδ΄.1, (Ὧρο αὐἱη εἶ δ᾽ αὖ νγϑγυχα δὶ ἀαθιθατ νῬούθου᾽ 
ΕἾ, εἰ δέ κεν, τοᾶαϊαϊ ποβίτο αὐοᾶᾷ διηδῦ εἰ δ᾽ ἄρα 60]]. 181 
208 2ὅ8 820 801 8382 5809 ὅ44. --- 20 ἐπαυγάξηι 1ωὺ, ορ αϊναχα 



Ξε. «τὸ 

γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν δ᾽ ἐθέλοις τῆμόσδε νέεσϑαι, 
ἢ τ᾽ ἂν ἔτι προτέρω δολιχὴν τελέσειας ἀταρπὸν 
δηϑύνων. καὶ δηρὸν ἀπέσσεαι᾽ ἀσπασίως δὲ 
πολλῶν ἠελίων ἀνύσας περιμήκεα κύκλα 80 
σοὺς ἑτάρους κτῆσίν τε καὶ ἀγλαὸν ὄψεαι οἶκον. 

ἐς δὲ πάτρην νόστησον ἰδὼν ἐριῶπα Σελήνην 
Τοξευτῆρι ϑέουσαν ὁμοῦ" τῆμος γὰρ ἅπασαν 
εὐφροσύνην ἕξεις ἐσιδὼν πατρώιον οὖδας. 

ἡ μὲν ὁδοιπορίης μιμνήσκεο φάε᾽ ἀϑρήσας 8ὅ 
Μήνης Αἰγοκερῆος ἐν ἄστρασιν οἰχνεύοντα᾽ 
ἢ γάρ σοι δολιχός τε πόρος καὶ ἄπρηκτα κέλευϑα 
ἐσσεῖται. καὶ δ᾽ ἄν κε κατηφείῃσιν ἔχοιο. 
πάτρην δ᾽ εἰσανιόντι μετ᾽ Αἰγοκερῆος ἐοῦσα 
ὑψίκερως Μήνη πρηὺν καὶ ἀπήμονα νόστον 40 
σημαίνει" σὺ δὲ μή τι νόῳ νοσφίξεο τῶνδε. 
Ὑδροχόου δ᾽ ἠὼ πρώτην πεφυλαγμένος ἔσσο" 

εἰ δέ γε δεύτερον ἦμαρ ἄγοι, πρηεῖά κεν εἴη 

καὶ πρῆξίν κε φέρῃσιν ἀπήμονα κερδαλέην τε. 
ἸἸχϑύσι δ᾽ εἰαρινοῖσιν ἐπὶ στρατιὴν πόλεμόν τε 4 

ΒΟΥΙΡΒΙ οὕτὰ ὙΠ προ (ἀ6 ἀϑὰ ΘΟὨΪαΠΟΣΥΙ οὖ ορύϑαΥ] 1ῃ Θηθῃ- 
Ὀδ Ομ 8. βθουμ81118 ἀραα ΘΡΙ008 τδθοοΒ. Ηαἷδθ 1867 Ρ. 49), 
μΛοΝ οοπϊαποίγιιβ υ8. 382 εἰ δ᾽ ἄρ᾽ “ἐν εἰαρινοῖσι, φαεινομένη 
φορέηται ταθίτο Θχοιιβδίαγ. --- 28 ἤ τὸ “εν. 7, ἦτ’ 4, ἦ τ΄ ἢ. 
- προτέρωι 1, προτέρῳ ἢ. -- 3ΞΕ1 σοῦς 1,. --- 82 ἐρίωπα 1Τυ. -- 
86 ἀστράσιν υ. -- οἰχνεύοντα. Τα, ἰχνεύοντα͵ νυ. --- 88 ἔσσεται 
1}, θη. ΟΥγ1}]. ρΡ. θ44. ἔσσεται καὶ δαπάνην κατηφείῃσιν 
ἔχοιο οομϊ. Ηο]βύθῃϊαβ ἀρυὰ ἢ. --- 42 Τποῖρὶῦ [0]. 17. 1. --- 48 εἰ 
δέ κε 1Πωὺ, αὐοα ΘιπθηδΥ1 6Χ γ8. 231. ραγύϊουϊα γε Ἰσοὰπι πιὰ- 
ἰανὶδ οατα νοοῦϊα κε βθαπθηθβ γϑυβαβ (οἶγ, δα νβ. 101). --- ἧμαρ 
1, οὐ ϑοάρια χτηοᾶο 69 71 89 91 127 185 158 171 18ὅ 281 258 
Ὡτῦ οἰο., 568 ρ]θγυσηααθ ἔαϊβο ϑρισῦα ἃ βθουσπᾶδ τηϑππ δαάϊΐο. 
-ο πρηΐα 1 (βθα 201 πρηεία (1), ΟΟΥ. ΠοΥγ1}1]. Ρ. 069 οὐ σ. -- 
44 γε 1,, ΒΌΡΘΙΞΟΥ. ἱ, κε υ. --α- 40 εἴαρινοῖσιν [., ἰύθτα 2δὅ οὐ 
882. --- στρατίην 1,}Γ[. -- 



δΕΥ συ 

στειχέμεναι. καὶ δ᾽ ἄν κε φέροι γριπεῦσιν ὄνειαρ. 
ἠδὲ καὶ ὅσσοι φῶτες ἀνὰ δρυμὰ βησσήεντα 
στείχοντες ταχινῇσι κυνηλασίῃσι μέλονται. 

χρὴ δὲ καὶ εἰς ἑτέρους σὲ περιφραδέως ἐσαϑρῆδαι 

ἀστέρας. ἣν κεραῆς ταυρώπιδος ἀργέτιν αἴγλην 50 
δέρκωνται τετράγωνον ἐπιστείχοντες ἀἁταρπόν. 
ἠὲ τρίπλευρον ἔχωσι Σεληναίης ἀμαρυγήν, 
ἢ διάμετρα φέρωσιν ἐπ᾽ ἀγλαὰ φάεα Μήνης. 
εἶ μὲν γὰρ κακοεργοὶ ἐπ᾽ ἀκτῖνας τανύσαιντο, 
δείδιϑ᾽ ὁδοιπλανίην. ἐσϑλοῖς δ᾽ ὁρόων σὺ Σελήνην δῦ 
βαίνουσαν κατὰ μέτρον ἐυσταϑέων εἰδώλων. 
ϑαρσήσας ἕείνης ἐπὶ ἤϑεα καλὰ πόληος 

στειχέμεναι. καὶ δ᾽ ἄν τοι ἀτάρβητος πέλοι οἶμος. 

Υ. Περὶ γάμου. 

Εἰ δὲ γάμου λελίησαι ἐπαυρέμεν ἱμερόεντος, 

46 φέροιο τ , φέροις Ιαροῦ5. δὰ Α6. 1 504, 12, Θὰ. Πού 1]]. 
Ῥ. 668 οὐ ϑριύζῃου ἀθ γϑῦβ. Βθυ. Ὁ. 4δ. --- 48 ταχυνῇσι ἤ. - 49 

«δὶ 
δὰ 1.0 ὦ ἐσαϑρήσας ΓΚ -τ ὅ0 ο Βαρορδαὺ .., ὃι οουγ. 1, οἷ υ, 
ΒουΪρδὶ ἢν. --- ὅ1 δέρκονται Πωὺ, 00]]. νΒ. 50 56. οοπϊαποξί γα 

,. 
τοϑύσαϊ. --- ὅ2 ὴξ τρίπλευρον 1, μὴ τρίπ ὶ ἰῇ ταᾶτρ., μὴ τρί- 
πλευρον υ, ἠὲ τρίπλευρον Ρτοραηῦ ἀλῆ. οὗν. 441. --- ἔχωσι Τὺ, 
ἢ ϑαργϑ ὦ Βουρβιῦ Ι. -- 88 φέρωσιν νυ, Ῥδυδρ ταβῦθβ ἑογίδββθ 
Ἰορτὺ ἔχουσι ... φέρουσι᾽ ὦ. ΠΟΙ οΥΘά0, 568 ἔχουσι. . φέρουσιν 
του ββιηθ ἃ ὦ ̓ διηθηδαξαμα 6886 ἰπα!οαθας ΓΝ, -- -Μήνῃ ὯΟΒ. ΠΔ 1. 
Ῥυορίοσ. γϑυθυτη φέρωσιν 561] Δ τη ἀοθθηῦ 6886 αγλαὰ φάεα, 
ΠΟ ΠΠ86᾽ ἅ. 1Π1}1} ὨΟΥ͂ΔΤΥΊ. οογῦθ βΟη μήνῃ, βοᾷ μήνησ Θχϑίαῦ 
ἴῃ .1, (ογγαῦ ἀ). --- δ8 ὁρόωσι ΤΠ 0, ὁρόων σὺ αὶ 901]. 498. σἹὰθ 
οὐϊδχη 889. --- δ0 εὐσταϑέων 1,. --- 88 ἄν τοι 1,, ἄντος 7, αὖ- 
τὸς ῃσ. ᾿βοιϊρϑὶ αὐτις, βοᾷ δὐάτάοταί οοτῦθ ὉΒΌΤΩ γΘΥΒΌτη, 80- 
ουγαίλαβ ἀ6 τοαϊτα Ἰοοθξαταϑ, αὖ 10 2054. 8286α. 895α6. δίηο, 
αὐοα 4}1} ἴῃ γηθηὔθιη ὙΘΠ1Υ6 Ῥοββὶξ αὖ τοῖ οομβαϊζο Ῥοβύβαθα᾽ Ἃ 
αὐϊατηθη ἄν τοι οοᾶθχ Ὑϑοῦθ, πθὸ ἀαϊδαῦθϑῆη ογαϊϑβυτη. θὕδμ 
ῬΔΥΔΡΏΤΑΒΙ8. ᾿παϊοδῦ ΠΟῚ Ἰοχαΐ ρῬοθίδιῃ ἀ6 τϑᾶϊθα αἱ δβϑϑῃυθηῦΐθ 
κε, -- Ῥοβῦ ῦσπο νϑύβατα ἰδοῦηϑθ βίσηδ Ῥοβαϊῦ αὶ Υθρυορϑηΐ ζ. 



ΣΎΝ ς, 

ἐς ϑαλάμους δ᾽ ἀγαγέσϑαι ἐνηέα βούλεαι εὖνιν. 60 
σκέπτεσϑαι κεραὴν ἑλικόδρομον. ἣν μὲν ἔησι 
Τοξευτῆρα κατ᾽ αὐτὸν ἢ ̓ Ιχϑύας ὑγροκελεύϑους. 
ἠὲ καὶ Ὑδροχόου περὶ τείρεσιν αὐγάζηται. 
"» 9 ’ ’ 3 ͵ὕ ’ 

ολβιον ἐχτελέσεις γάμον ἡνεκές, οὕτινα λώβην 
2 ’ 3 ᾿] , ᾿ " , οὐδέ τ᾽ ἐπεσβολίην δυερὴν οἴκοισι φέροντα. θὔ 

οὐ μὴν νείκεα λυγρά, τὰ καὶ πινυτήν περ ἐοῦσαν 

ἀνέρι καὶ ποϑέοντι ϑοῶς ἤχϑρηνεν ἄκοιτιν" 
ἔσται δ᾽ ἠπιόμυϑος. ἐχέφρων. ἀγλαοεργός. 

ἥντε κεν ἤμασι τοῖσδε πορὼν περικαλλέα ἕδνα 
κουριδίην οἴκοισιν ἑοῖς ἐσάγηται ἄνασσαν το 

60 εὖνιν 1,, εὖνιν υ, εὐνὶν διῆοη. Ι6η. Ρ. 252. οὖ δηοῃ. Ηδὶ. 
Ῥ. 821, 8εᾶ ν. Τ,δμὐζι Ἠοτοάϊδη. 1 Ρ. 9ὅ, Ὶ οὗ ΠῚ νη. 101, 8. 
61 ἑλικόδρόμον 1, - κ᾽ ἦν 1,, κἣν [, ἣν 6γτὰ. Ῥουυ!]. Ῥ. δὅτ. 
--- ἔησιν 12, ἔησι Κ9, ἔῃσιν ἃ. --- Ο2 Αἀ πο νϑυβατῃ γθἔθυθῃ- 
στη 6886 “ἀποὰ ΤΖϑίζββ 88 Ηδβίοαὶ ΟΠ. ὅ08 τηθιηογὺ τοῦ αὐ- 
τοῦ Διὸς ἐν Ἰχϑύσιν ὄντος καλὸν γάμους ποιεῖν αἴξιταοὺ ΟἼΒ6 Κὸ 
1.1. Ρ. 100 οὐ 106. Ρθυρθγϑτγῃ. 146 αὰδὸ βϑαρτα δα ὑθυ τ 
οδρυῦ δαποίαδγυι!. --- 68 ἡ 1, ἢ ἢ, ἠὲ οτα. Θδθυμβαγά. Τοῦ. ΑΡο]]. 
Ρ. 169 (πιρτοραηῦθ ὅποι. [θη. Ρ. 262 84.). --- δὅ οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἢ. -- 
δύερην 1.. --- 601 ἤχϑηρεν 10, ἤχϑηρεν Κ, ἴβοῖ. ἤχϑοηνεν δΔῸ 
ἐχϑραίνω. νἱά. . Οοταν. δα Ηθβοάον. ὑ, ΠῚ Ῥ. 292’ Ιδοο0008. δὰ Δα. 
ὙΠ 648, 10. “καὶ γὰρ καὶ παρὰ Πλουτάρχῳ (Νουμ. 8 ὅ) καὶ 
Αἰλιανῷ (Ζώων ἸΙδ. Ἐ, β) καὶ ἄλλοις τὸ ἐχϑραίνω. καὶ τὸ ἐχϑαίρω 
συνέχεαν οἵ ἀντιγραφεῖς, ὑπὸ τῆς κοινῆς ὡς ἔοικε συνηϑείας 
παραχϑέντες᾽ Οοταῖβ 1.1. ; Ὠΐπὸ ἤχϑρηνεν ἦ ᾿Ἰταρτοθθηΐθ Ὁ. βομη61- 
ἄθγο Οδ] γάϑοῃ. 1 Ῥ. 912, --- 68 ἡπιόμυϑοσ [,, απο νἱθαμι το- 
ουττιὺ 120 188 201 207 219. -- 69 οὔνεχεν γὴ ᾿ὐΐογδθ .9 1τη- 
φῬοβυμῦ η ἰ ([ογύαββθ νοὶ ἀγλαοεργὸς ἠνεκές" 601]. 64), οὔνεκεν 
749, τοὔνεκεν ἴ “αὐοπίδτη 6Χ δι θοθαθηξ θυ 8 αἀογιγαῦ ρτϑθοθ- 
Ῥίυπι᾽, 564 «ΘΠΙΘΠΘΑΤῚ. τὺθ Ῥοββιῦ᾽ ἡ τέ κεν ΤΔΟΠΘΗΒ “ἋΒ], ὯΘ 
αὐΐβ ἤ Ἶ νύ κ᾽ ἐν τοὶ ἦ τέ κ᾽ ἐν Ρτοροπδῦ, ἃ ἦ τ᾽ ἂν ἔν 5Βου]- 
τονορβν 56 σγυ]ραΐδτη Ρτϑθΐεσο.᾽ ΒΟΥΤΡΒΙ ἥντε κεν, 56α ζογύίεαββθ 
Ῥγαθβίαῦ ἥν πεν ἐν 00]]. 210. --- πόρῶν 1,, πόρων ἢ. --- περι- 
καλλέ᾽ ἔεδνα ΟΟ0η1]. ΘΡΙΙΖΠΟΥ 46 Ὑϑγ8. 60. Ρ. 1δὅ οὐ [Ιδοοῦβ. δὰ 
Α6. ΙΧ 621, 4. νἱάθ δὰ ν5. 8. --- 70. εἰσηται [5 5ῖπ6 δοοθηΐα 
(απο «ἀαθ αῤίοποτη ταν ἀθ τπὐοσγιταῦθ βουρύσταθ᾽ πα] ΔΤ 
ΟΡ παθαῦον ὦ, β6α νἱᾶθ δὰ νυ. 8), εἰσῆται 0. εἰσῆκται Του]. 



δἰ ον ἐπὶ 

ἀνήρ, εἰ μονίην στυγέοι καὶ ἐλεύϑερον ἦμαρ. 
ἣν δ᾽ ἄρα νυχτιφαὴς ἐπέχῃ κλυτοῦ ᾿Φρνειοῖο 

ἀστέρας. ἢ Ταύροιο κατ᾽ εὐκεράοιο πολεύῃ, 
μὴ σύγε μοι μνώοιο πολυκτεάνων ὑμεναίων" 
τεύξει γὰρ φαέϑουσα Σεληναίη κλυτόπωλος τῦ 
τῆμος καὶ φιλίην μινυανϑέα καὶ ταχύβουλον 

ἀστασίην, μίσει δ᾽ ἐρατῆς καὶ ἀκηράτου εὐνῆς 
κουρίδιόν τε λέχος προλιπεῖν πόσιός τε λαϑέσϑαι 
τεύξει ὁμοφροσύνην᾽ τῷ σε φράξεσϑαι ἄνωγα, 
ὁππότ᾽ ἐνὶ Κριοῖο παλιστρέπτοιο κελεύϑῳ 80 
αἴγλῃ ἐρευϑομένην ἐσίδῃς χρυσάμπυκα ΜΜήνην. 

εἰ δὲ κόραις ἄτλαντος ὁμὴν ἀνύῃσι κέλευϑον, 
ἢ καὶ μαινομένῃσιν ἐφ᾽ Ὑάσιν ἰνδάλληται, 
αἵτε κατ᾽ εὐχραίρητος ἐρυγμήλοιο φέρονται 
Σιδονίου Ταύροιο, καὶ ἐς δόμον ἀρτύνοιο 8ῦ 
ἕδνοις βοίϑουσαν χλιδανὴν ἑλικώπιδα νύμφην. 
3 ᾿ἦ τ᾽ ἂν γείτοσι χάρμα δυσηλεγέεσσιν ἄγοιο 

Ῥ. 661, εἰσήγαγ᾽ ἴδοοῦβ. δὰ ΑΟ. ΙΧ 621, 4 (ααΐα 111158 ἀϊΘΌυ8, 
ΒΡΙΘμα1 418 ἀαὐβ τη πουιθα8, ἀοτιηϊηδηη ἀοιηαχῃ ἀπχις᾽), εἰσῆχϑαι 
ΨΚ 6011. 149 (εἰσβήσαι ᾿), ἐσάγηται Θ6ρο. --- Τῦ τεύχει Βαθοὺ 
ΠοΥγ1}]. Ρ. θὅ7. --- κλυτοπῶλος ΠΥ. --- 16 μινυάνϑεα 1). --- 
τ λήσει 1, [, αὐοᾷ ἀρἔοπαι!ῦ ὅποη. ΗΔ]. ρ.827, λήστει ' ἀπιοῖογθ 
Ῥουγ1}}1ο Ρ. Θὕ 7, ΒΟΥΙΡΒΙ μέσεν (ταοίφρῃγ. ἄστοργος). --- 80 παλιν- 
στρέπτοιο 1, Γ, ὁοτν. ᾿. οἷν. ὅ94. --- κελεύϑου 1, γ, Θθτα. 4. --- 
82. Τποῖρὶῦ [0]. 27 7.. ---- κόρης Πΐ, κόρῃς 5, οατὰ Θοτγ]1ο Ρ. 66, 

᾿ κόραις ἦ. --- ἀτάλαντος ἔ, αὐοᾶ οοτΥ. οΥγ1}}. 1.1. --- ομὴν 1 
ὁ μὴν ἢ. --- 88 μαιονίησιν 1,, μαιονίῃσιν 6, μαινολέῃσιν ΙΔ0008. 
δὰ Α6. ΙΧ 524, 18, μαινομένῃσιν οΘτη. ὨΟΙΎ1]]. Ρ. 066 δαάθῃβ 
“ῬοΒ518 8118, βθἃ Ἰοῆρ δθαμθϊα ΘΟΙΊΤ] 1501 Θρ᾿μϑίϑ, αὖ μυδα- 
λέῃσι᾽. --- ἐφυάσιν 1, 86 5ἰταλ ον οὔτεπέεσσιν 1060, μεταρτιπό- 
δεσσι 1906, δεσεπίφρονα 260, δέτι 818, ἀραλεύηται 889, ἐφεστί- 
οισιν 848, εἴκενι ϑῦθ, πέντήμασιν 808, μεσφοτ᾽ 421, κατιϑὺν 
448, πολληντευεστω ὅ84, ἠδαάλιον ὅ81, 4]. --- 86 Ταύρου Ὠοτ- 
γ11]. Ρ. θὅδ. --- 80 ἕδνοισιν 1, 7}, Θτὰ. Ἰδοοῦϑ. δᾶ Αὐ. ΙΧ 402. --- 
χλιδάνην 1,7. --- 81 ἠτ᾽ 1,, ἤτ᾽ 1.6. ἤτοι Τλοτν1}]. Ρ. 618, ἦ τ᾽ υ. -- 



ἀν τ ἀποῦτῷ 

ξυνὴν ὀϑνείοισιν ἔχων δυσπέμφελον εὐνήν" 
" ͵ , ΙΝ " " μ" 

οὐ γάρ κεν στέρξειεν ἑνὸς λέχος ἤμασι τοῖσδε 
γημαμένη. οὐδ᾽ εἰ νόον αἰνετὸν ᾿Ικαριώνης 90 
ἠὲ καὶ Εὐάδνης Καπανηίδος ἐντύναιτο 
ἠὲξ καὶ ᾿Δρσίππης ἐρικυδέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς 
“αοδάμης, ἥτ᾽ αἰὲν ἐπ᾿ ἀνέρι πορσύνουσα 

πάντα γὰρ ἤϑεα καλὰ διασκίδνησι γυναικῶν 

91 εὐαδνῆς 1,.. -- 92 ἀρσίππησ 510 1), ᾿ἀρσινόης Γ οὐτὰ ποίϑ, 
“τη8. ἀρσέππης᾽, αὐδηῃὶ απϊάθηῃ ποτηϊηἶβ ἤουτηδπι τϑοθριῦ 5. 
᾿αταύϊδηυβ 46 5. Βᾶνομθ (ἢ. 68. [ο. ΑἸ θυ ΕΠ) 1ῃ ΜΊ5061]. ΟὈΒ8. νοὶ]. 
ΙΗ ἴοι. ΠῚ Ρ. 287 56. βουϊρβιῦ 1π θπο ΜΑΣ τη Ἰοσοῦτῃ δηϊτηδά- 
ψ υβίοπμθιη οὖ ῥ1Ὸ ᾿ἀρσινόης Ἰοσθπᾶάππι οομϊοῖῦ ρσίπτης, αυορὰ 
8. τηβῦ! Ἰθούϊομθπι ῬΥΟΧΙΠΙΘ ἀοσρᾶδξ, αἴατιθ ἂρ. Ηδβυοβίθτμη 29- 
σίπτη᾽ ἡ Ἄλκηστις. ΑἸοοβέϊη ἰρσίδαν ᾿Αἀτηθεϊ ΘΟΠΙΠσΌΤΩ, α086 Π16 
᾿ἀρσίπτη ἀυάϊξ, ορίϊπηθ σομϊ πρὶ οαπὶ [οαΥ] ἢ]18, ῬΘΠΘΙορο οὐ 
ζονετη Τιδοάδταίδ, Ῥγοίθβιϊαι αὖ οὖ οὐὰ Ἐνδάμηθ Οδρδηθὶ ἀχουθ. 
Ὑ Θββϑ ρας. ἴῃ ῬΥΟΌΔΌΙ]. οἂρ. ΥΠ ῥ. 65 ᾿ρχίππης γϑυὰμι 6588 
οχιβεσηδαῦ ΘΟ 6 ΠΟΙ η6 [ΠΠΟῊ18 ῬΘΙ]106Π0, Ἐαγγβῦμϑι τηδγΘ α 
ἔαϊθβθ Τχούζθβ (1118. Π 86 ν8.172 τηομυ ἢ. ἢ καὶ Μἥαρπήσ- 
σῆς οοπ]. Α. Ε΄ ΝάΘκο Οραβο. 1 ρΡ. 0. “᾿σοιηραγαῦ5 Ηθβυ Ὦ1 οὗ 
Μαχῖπὶ ᾿θούϊομ! 8, πο ἀυθιξαν! ᾿ρσίππης ΒΟΥΙΌΘΥΘ, αα88 ὈΟΠ8, 
οϑδὺ ΠΟΙ η15 ἔοστηδ᾽) αὶ Ῥτοθδῃΐθ ὦ. -- ἐρικῦδέος 1, 80 5Βτη] ον 
χρυσοέϑηρα 95, νεμτήταο 102, μῦϑωι 108, ἄτηρὰσ ΣΝ ΟΣ ϑεὰ 
οὐ ὑπερτονὶσ 118, ἐρικυδέϊ 188, ὀδυνᾶων ᾿ὀξειάων 152, ἄτην 
101, εβῦξέι 1604, ὀδυνάων 218, ᾿οὐσοέϑειραν 220, κλινοπετὴσ 

209; ἁνὴρ 811, 81]. (6Σ ἑήσαιτο 206 τηδπὰβ βθουπᾶδ ἔθοι᾽ τήσαιτο, 
αὖ βϑθρίπε). - 98 ποράνουσα 1,, ΒΌΡΘΥ Ρυῖαβ ο Ῥοβιυμύ ἡ ἰ, κη- 
ραΐίνουσα τ΄, κῆρ ἤμυσσεν γ6] 'Ροξίαβ ἤνυσσεν. (Θοηβαταθρ 
ΝΆΘΚΘ 1. 1. μὶβ δά ἀἶξϊ5 Ὁ Παυδηᾶο ΘΟμΙΘοθυᾶτα ἴῃ ὙΘΥΌΟ κηραί- 
νουσα ἴπθ888 γοοθπὶ κηρόνψ, ΤηΘΙΠΟΥ͂ ΘΟΤΌΤ απ88 ἀθ οοσθϑ Ρτο- 
[6 51181 Ἰτηδρίηθ πᾶγγϑηῦαγ. Ν᾽ Θββθ ῃρΊατη Π1Ὸ ΩΘ ΘΟΙΤ ΘτηοΥδῃ- 
ἄστη αὐἱάθηη Ραΐαν!. οσῖΐ ἢ. ουἱ ρδοθαῦ κῆρ ἀνέησεν᾽. τρϑέϊξαϊ 
πορσύνουσα ο0]]. 1604 Ὁ 209 ὅ10 824. οἷν. 46 Ποχδιηθίγβ ροθῦ. 
ὅτ. βροπαϊδοῖβ Ρῥ. 128). Ἕρβῦ Βὰπο βχοιάϊββθ ἈΠῸ ὙΘΥΒΌΙΩ 
ΥΘΥΌΙ Βη1ε1 ἀοἔθοξιβ ἀνά τον ζ, αὐοᾶὰ ἴᾶπὶ νἱάθγαῦ πο. [6ῃ. 
Ρ. 22. (ἀθ 'δς οὐ 51π|. ΠῚ ρᾶτθϊοϊρίο 51η6 ἤθιῃρ. ἤιηϊΐο υ. τὴ6 
δὰ ϑόρῃ. Οδϑὰ. Β. 1511. 101 δαάβουιρβ πὰπο δᾶάο Ηομῃ. Π. ὙΠ 
806᾽ Νῶρκθ 1.1.) -- 



τἀ τ: 

Ταύρῳ ἐπεμβεβαυῖα Θεαντὶς χφυσοέξϑειραις ᾿ 9 
εἰ δὲ Θεραπναίοισιν ἐπορνυμένη Διδύμοισι 

δεύτερον ἦμαρ, ἄγῃσι., ἌΑΦΗΙ μεμνημένος εἶναι" 
οἰκοσόον γὰρ ἄκοιτιν ἐνὶ μεγάροισι κομίζοις. 

μὴ μὲν ἔοι φλογερῷ ἐνὶ Καρκέίνῳ" ἦ γὰρ ἂν ὦκα 
ἐκπροφύγοι μεγάρων ἄλοχος πόσιν ἐχϑήρασα, 100 

ἄσπετ᾽ ἐπεσβολέουσα καὶ ἄκριτα ποιφύσσουσα. 
εἰ δὲ τύχοι γλήνεσσι Νεμειήταο “έοντος 

Θειαντὶς κούρη φορέουσ᾽ ἐριλαμπέτιν αἴγλην. 
ἦ τ᾿ ἂν ὑπερφίαλόν τε δυσόργητόν τε γυναῖκα 
τέτμοι ἀνήρ, ἀτενεῖ δὲ νόῳ κεχαρημένη εἴη. τοῦ 
οὐδέ κεν εὐπειϑῆ μιν ἔχοι πόσις, οὔτ᾽ ἐπέεσσιν 
οὔτ᾽ ἔργοις. ἀλλ᾽ ἄν κε πανήμερον ὀρσολοπεύοι 
ὔϑῳ ὀνειδείῳ καί τε πληγῇσιν ἰάπτοι" 

96 ϑοαντὶσ [.,, Θεαντὶς υ.--- χρυσοέϑηρα 7, ὁοτΥ. ΟΥ̓ ΘΒ56]1η6.}.280, 
ΤΠ ογγ1]}}. Ῥ. 666 οἱ ἢ. -- 90 ϑεραπαίοισιν Γ (οοτν. Ὑ Θββϑιαρ. Ρ. 904). 
ἐπ διδύμοισιν, υ. -- 98 ἐνὶμμεγάροισι απο ἴθι 821 οὐ 851 (5θα 
ἐνιλέκτροισι 188), ἐνιμμεγάροισι ἢ. -- κομέξοις 1, ἀ Κῆ, κομίξεις Ὁ. 
-- 100 ἐχϑήρασα 1, 868 χ ἴῃ ταϑαυτχθ βουρϑὶῦ 1, ἐχϑήρασα ἢ -- 
101 ποιφάσσουσα Ρ'ΨᾺ παυφάσσουσα 7; παιφάσσουσα ἢ (οῦ οτ- 
γ1}}. Ὁ. 5888, ααἰ ααάϊ " ὨἾ8] γγ8.}15 παφλάξουσα᾽ ), ᾿Β84 ποιφύσσουσα 
ἐχ ΝΙοαπᾶ, ΤΉΘΡ. 180 ἄκριτα ποιφύσσοντος τϑροπθοπᾶάστῃ δγϑύ, 
4θ αὰο γῦῦο οἵ. Μοῖπθκ. Α88}}. ΑἸθχϑμάᾶν. Ῥ. 191 ἢ. -- 105 
νεμτήτᾶο Ι,. --- τ08 ἐριλαμπέτην 1. --- 104 ἤ 1. --- 106 κεχα- 
ριμένη .1,, κεχαρημένη ΟΟΥΥ. ἰ. --- 100 εὐπευϑὴ .., οὐ ΒΌΡΘΕΣ ἢ 
Ῥοβυϊ 1. --- οὐδ᾽ ἐπέεσσιν, οὐδ᾽ ἔργοις Βαθοὺ Τλθοῦ5. δὰ ΑΟ. 
Χ δῇ, ὅ. --- 107 ἀλλ᾽ ἄεὶ καὶ πανήμερον .1,, ἀλλ᾽ ἀεί κε πανή- 
μερον 6, αἰεί κε πανήμερον ῬουΥν]]]. Ρ. 668, οὐδ᾽ εἴ κε πανήμε- 
ρον Μρίπθκθ υβθϑύοηυτη Μθπδμαγθαγατη βρθοῖμα. ». 22 (απ 
οοπϊθούαγδ τοξαἰαύαν πιθίδρὨγαβῥδθ ὑθβοσαβοῃϊο), αἰεὶ δὲ πανήμερον 
ΤΔΘΟὉ8. 1.1., νϑύυπι ἀλλὰ μοὶ ογαὺ αὐϊγθοίδπα χη, πἶπο ἀλλ᾽ αἰνὰ 
ΒΟΥΤΡΒ1’ ἢ. ᾿Ῥχαβϑίαιι αποᾷ δἃηοη. Ηδ]. Ρ. 827 ἱπνθηὶϊ ἀλλ᾽ ἄν χε 
πανήμερον 60]]. 38 40 808 866 ὕῶ4. κε οὕὐτὰ γοοδΌαϊο καὶ 586- 
ααθηΐ8᾽ γΘΥΒ8. Ἰοσα τηθπίωγιῦ (οἴν. δα γ8. 48). --- ὄρσολοπεύοι 
510 1) ὀρσοπολεύου 9, οοὐτ. Μβίμϑκα 1.1. οὐ 1. -- 108 ὀνειδέωε 
Ἢ: ὀνειδίωϊ [ ὀνειδίωί ἢ, οοΥγ. ΘοΥγ11]. Ῥ. 608 οὐ ΘΟ ΘΒ. δα 
ΑΘ ΙΧ δ78, 2 οὐ Μρίῃηθκθ Ἶ.1. - χε ὦ 1,1, κέτε ἢ, ἢ καὶ Ῥοτ- 



φος ἀδιεν 

μαψίδιοι μῦϑοι, κενὰ δ᾽ ἔργματα τῇδε πέλοιντο. 
πολλάκι καὶ χείρεσσιν ἑὸν λωβήσετ᾽ ἀκοίτην 110 
δρασσομένη χαίτης. ἢ καὶ ῥεϑέεσσιν ἐφεῖσα 
ἀτηρὰς παλάμας. ἢ ἐπιρρήσσουσα χιτῶνας. 

κ᾿} , »" Ὧν Ὁ Ἁ 2 , 

ἣν δὲ γε δῖα ϑεὰ Ὑπεριονὶς ἕν σταχύεσσιν 

᾿στραίης κούρης εὐώπιδος αὐγάξηται., 
χήρην μοι τῆμόσδε συνάορον ἐντύναιο. 11ὅ 
παρϑενικὴν δ᾽ ἀλέασϑαι. ἐπεὶ μογεροῦ βιότοιο 

αὐτή τ᾽ ἠδὲ πόσις κεχολώσεται ἤματα πάντα. 
Ὕ ᾿ [4 “.« , 3 Ά 

ἣν δέ νυ Χηλαῶν ἕνι τείρεσιν αὐγαΐζηται, 
’, Ἁ 2 Ἁ ολΧ Ἁ αν δ 3 ’ κουριδίην μὲν ἀεικὲς ξὸν ποτὶ δῶμ᾽ ἀγαγέσϑαι, 

ὠνητὴ δ᾽ ἂν ἔοι πολὺ φιλτέρη. εὖτε πέληται 120 
παλλακίς: ὧδε γὰρ ἄστρον ἀναγκαίῃ ὑπὸ λυγρῆ 
λέκτρον ἀεικέλιον γαμίων πάρος ἤγαγε ϑεσμῶν. 

εἰ δὲ πέλοι πανδῖα χαλαξζήεντα κατ᾽ αὐτὸν 
Σκορπίον ἀλγινόεντα,. τότ᾽ ἐν πρώτῃ γαμέοιο 

ἠοῖ παρϑενικήν, καί κεν φρένας ἠπίη εἴη. 190 

ψ1}]. Ρ. 668, καί τοι ΙδοοΌ5. 1.1. οὗ δὰ Χ δδὅ,δ, καέτε σ, καί τε 
Μαοίποκθο 1.1. οὐ ἃ. οἷν. 159 226 806 808 484 447 4571 4860. 
109 πέλοντο [,,, πέλοιντο υ. --- 110 λωβήσατ᾽ Π, λωβήσαι Α͂ 
οοὔβ. δὰ ΑΟ. ΠῚ Ἱ, 4, λωβήσετ᾽ α" ( ἀθ λωβήσατ᾽ το ἱπορυ- 
ἐὰβ βυμα᾽ ἢ). -- ἄκοιτιν ἢ. -- 112 ἐπιρρήσουσα 1, ἐπιῤῥή- 
σουσσαὰ Ἶ", ΟΟΥΥ. 5. -- 111 κεκορήσεται 720, 50Υ1081 κεχολώσε- 
ται, αυδιην β Ῥτυορῖαθ δα νυϊσαΐδτη Ἰδοξίοπθπι δοοθᾶδἑ κεπαδή- 
σεται. -- πήματα 1,4, οοΥτ. ΥΥ Θββϑθιηρ. ῥ. 881 οὗ Τοῦρ. Ετηρπᾶ. 
ἴῃ ϑαϊα, (Οχοη. 1190) ὑ. ΤΥ Ρ. 210. -- 118 ἣν δέ νυ. 5ο11{ΔΥ]ΌΤη 
δραᾶ ποβἔττιτ. Βαυα βοῖο δῇ βου ρβουῖῇ ἣν δέ γε τὸ {18.. οἷν. 
3382 591 οὐ εἰ δέ γὲ 281 8541. -- 119 μὲν ἀεικὲς: οἷν. δ εββε- 
᾿τηρ. Ρ. 3871. --- πρὸς Ζὺ, Βουῖρβὶ ποτὶ 00]]. 829 οὐ 814. --- ἀγαγ᾽ 
ἔσϑαι (ργῖυβ γ ἴῃ ΤΆ8.) Υ -- 120 φερτέρη Βαοὺ πόας 
1.1. οὐ οουϊ. Πουν1]]. Ρ. 646. --- εὔτε 1., Ἰΐθιη 251 216 461. 
121 πολλάκις 1 [σ, παλλακίς Κ. --- λυγρὴ ε λνγέδαα 122 πάρος ἤγαγε 
1,7, παρεσήγαγε 9. οατα Βουγ11110 Ρ. 640, πάρος, ἤραρε ἔ. πὶ}1]} 
τηυΐανὶ Ῥγορύοσ ἐπιφέρει τηθίαρῃταβίδθ. --- ϑεσμόν [,, ϑεσμῶν υ. 
-- 128 Ἰποὶρὶὺ 10]. 2. 7,. -- 



Βθκαν. ΓΑ ΣΎ 

ἀρτίφρων, ἀγανῇσι πεποιϑυῖα πραπίδεσσιν" 
εἰ δ᾽ ἐς δεύτερον ἦμαρ ἢ ἐς τρίτον ἰϑύσειεν, 
- 
Ω 2. Ἁ ΄ ’ ’ ἡ τ΄ ἂν καὶ δὃμωώεσσι δυηπαϑέεσσι μιγείη. 

κ᾿} Ἁ Ψ, Ἷ » - 

ἣν δὲ πελάξηται Μήνη χλυτῷ Αἰγοκερῆι. 
πρωτογάμῳ μὲν ἄγει λύπας καὶ πήματα λυγρά“ 180 
εἰ δ᾽ ἄρα δεύτερον ἴσχοι ἀνὴρ λέχος, ἔσσετ᾽ ἄμεινον, 
ἢ χήρην ὀπάσει παντερπέα τῷδε δάμαρτα. 

Ἁ Ἁ Ἁ ͵. ,΄, 3 ῇ 

μὴ μὲν δὴ συνόδοισι Σεληναίης ἀγάγοιο 

εὐνέτιν ἐν μεγάροισιν, ἢ ἐν διχομήνιδι πλείῃ᾽ 

οὐ γάρ κεν γάμος εἴη ὀφέλλιμος ἤμασι τούτοις. 18 
σκέπτεο δ᾽ εἴ κ᾿’ ἐσθλοῖσι σὺν ἄστρασι δινεύηται. 

ἢ Φαέϑοντι κλυτῷ ἢ ̓ ΕἙωσφόρῳ αἰγλήεντι 
ἠὲ καὶ εὐπέπλου Μαίης ἐρικυδέι παιδί" 
τεύξει γὰρ βιότῳ τε μέγα κλέος εὐφροσύνην τε 

ἤϑεσι., μειλιχίην τε χάριν τ᾽ εὐεργέα δώσει. 140 

126 ἀγανῆσι 1, ἀγάνῃσι ί.- πεπυιϑοῖα Γ(μοα ἢ. ΘΟΥΥ. ἰῶτα ΠΤ οΥΎ1]]. 
Ῥ. 614). --- 197 εἰ δέ τε... ἡ ἐσ ῃ εἰ δέ τε... ἠξ ὑ, Β64 οοτγϑρύϊο 
ῬΥΙΟΥῚΒ ΒΥ ΠΟΘ 6. 1η νϑθ τ ἠὲ (οἷν. Ο. ΒομποΙ ἀουὶ ΝΙοδπάγθα, 

. 98) Μαχίγηο νἱαθίαν αἸΒΡΙ1ΟΌ1886. Ἰΐδατθ Βουῖρϑὶ εἶ δ᾽ ἐς. 
ἢ ἐς (ΘΟ 41018 Ἰθούϊοπθιῃ ἢ ἐς ϑποῃ. ΗΔ]. Ρ. 827 σοπίθούατα ἴηγθ- 

Ὠ10). - ἔϑύσειεν οὕτα ταβΌγα, γροβὺ ρυϊτηϑηη ᾿1ὐζογωμα .1,.. οθῦθ- 
ΓΌΤΩ ὙΘΙΌΌΙΩ ΠΟῺ τοί γϑυξαηῦ “αἰγραῖ᾽, αὐδδὶ δ Ὁ ἰϑύνω, ὭΟΠ 
ΔῸ ἐθύω ε ἀογϊγαπάστῃ. - 180 πρώτωι γάμωι 1), πρῶτα γδέο 
΄, ΟΟΥΤ. 9. --- 182 εἰ ῬΤῸ ἢ 9. ὃ καὶ --- 186 εἴη οφελλιμοσ 
ἠν ὦφε. 1 (σοι ΕἸ ὠφέλλιμος). ᾿ὐπαβύα 18 δα θα. Ὑ 861 Ῥ. 
1472, 892 τοῦ δὲ ὀφέλλειν ἔστι καὶ ὄνομα παρὰ τῷ Ὀππιανῷ 
(11. ΠΙ| 429) τὸ ὀφέλλιμος, ὅ τινὲς ὀφέλσιμος ἔγραψαν 
Αἰολικώτερον. ἀρὰ ΟΔΠΠἸδομαμη ἢ. ΑΡΟ]]. 94 οοαϊοθβ τηϑ6] 
οοπβθηὐιαηῦ ἴῃ ἔοττηδ, ὀφέλσιμα, Ὡοπ ἰΐθμλ ᾿ἰδύο Ορρίδῃϊ 1060: 
οθυῦθ οοάθχ [αυχοηξίδπυβ ΧΧΧΙ 16 Βαροὺ σιγὴ γὰρ πάσησιν 

ῶ ̓ ἀὐλλεβιο, οὐ Τιαυγοηθιδηυβ ΧΧΧΙ 8 σιγὴ γὰρ, πᾶσι μὲν ὠφέλι- 
μος. οἷν. Ἠθδγτηδηῃ. ΟΥΡΗ. Ρ. 816. --- 180 ἀστράσι 9}. --- δινεύη- 
ται, 808 ῬΥΪὰ8Β ὁ 6Χχ δὲ οουγϑοΐαχῃ 1), δινεύηται Ὁ, δινεύοιτο 
ὙΥΙ  ίπρ. 1.1. Ρ. 49. βθα οἷν. 476. -- 181 αἴγληεντι 1. -π 140 
ἤϑεα 1,90, ἡδέα ΙΔ 6005. δᾶ Αα. ὶ 108, 4, ἤϑεσι ὦ οατα ὨοΥ- 



ἘΞ. πὰ 

ΥΙ. Περὶ νόσων. 

Νῦν δ᾽ ἄγε μοι. κούρη Διβηϑριάς. ἔννεπε Μοῦσα. 

ὅσσα φέρει νούσοισιν ἀκήματα δῖα Σελήνη. 
ὅσσα τε λυγρὰ πέλονται ἐν εἰδώλοισι ϑεούσης 
δώδεχα. τοῖς ἔνι τέρμα πολυτλήτου βιότοιο. 

εἰ μέν γ᾽ εἰαρινοῖσιν ἐν ἄστρασιν ᾿ἀρνειοῖο 14 
πασιφαὴς εἵλοῖτο βροτοῖς πανδῖα Σελήνη. 
ὁππότε τις νούσῳ ἀρημένος ἀλγινοέσσῃ 
ἀργαλέην ἴσχησι μεληδόνα,. μή νύ τι πῆμα 

γ111. Ῥ. 677, αἌΘτΩ ἀυδιξαπέου βϑουΐπβ αὔτη. 85 ἠϑάδαῦ -- 
τ᾽ εὐεργέα Ἰιΐσ, “αθᾶτα ΡΥ Θ]8 6. ῬΟΒΙ ΠΟΠΘΙῚ ΟΟΥττιρῦο Μϑῃο- 
ἐμοιῖβ ἰΙοοο ϑχουβανιῦ ΠΟΥ 8 1. 6. ΒΟΥΡΒῚ κεὐεργέα, οΥδαδΙ 
ΟΧχ τβ. 284 ἀδργοσηρία᾽ ἃ. αὐταὶ μειλιχίη ΠΟΥΆΔΘῈ βαρβίαηθίνατα 
6856 γοΐοϑὺϑ 

141 λιβηϑριὰσ 1,, αποᾷ τογοοδγ!, πιμπληϊὰς ἰἱ ἴῃ ΤΆΤ’. οὗν 
(πιμπλήϊας ἢ). Ὑούζθβ ΟΒ]]. ΥἹ νβ. 94 βθααᾳ. ὄρος καὶ τὸ Λει- 
βήϑοιόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πόλις, ἢ τῆς γῆς Θρᾳκῶν τῶν Ὀδρυοσ- 
σῶν, ὧν ὁ Ὀρφεὺς ὑπῆρχεν. | γράφει, γὰρ οὕτως ὃ ἀνὴρ ἐν τοῖς 
αὑτοῦ βιβλίοις Ι “νῦν δ᾽ ἄγε μοι κούρη Πειβηϑοριὶς (810) ἔν- 
νεπε Μῆουσα᾽. Ἰάθτῃ ἴῃ 8080}1. δὰ ΠΥΘΟΡὮν. γ8. 21 Πίμπλεια 
δὲ πόλις καὶ κρήνη καὶ ὄρος Μακεδονίας, ὡς μέμνηται Καλλί- 
μαχος ... καὶ Ὀρφεὺς “νῦν δ᾽ ἄγε μοι κούρη Πιμπληιὰς ἔν- 
νεπὲε Μοῦσα". οἱ δα γ8. 410 Δείβηϑρα καὶ Δειβηϑρία πόλις 
"Μακεδονίας, ὅϑεν ἦν Ὀρφεύς, ὥς φήσιν αὐτὸς “νῦν δ᾽ ἄγε μοι 
κούρη Δειβηϑριὰς ἔννεπε Μοῦσα". οὐ ἴῃ ΕχΘρεβ. Ἧ ϑῦ, 
10 ργμ. (168, ὅ ΒΔΟΒπ,.) τοῦτο δὲ Ὀρφεὺς σαφέστερον παρα- 
δείκνυσι" Δειβήϑριος γὰρ ὦν φησι “νῦν δ᾽ ἄγε “μοι κούρη Λει- 
βηϑριὰς ἔννεπε Μοῦσα", τὴν ἰδίαν γνῶσιν πάντως σημαίνων. 
οὐ Ῥ. ὅ0, 14 {ττ, .38 Βαρμτμ.) φησὶ γὰρ ἐκεῖνος (86. ΟἸΡΒΘα5) 
Δειβήϑριος ὧν “νῦν δ᾽ ἄγε μοι κούρη Κωνσταντιὰς ἔννεπε 
Μοῦσα". οἷν. ὙΥ ΘΒΒθιηρ. Ρ. 1857. Ἡρυμθμη. ΟΥ̓ΡΏ. Ρ. 499. 1,ο- 
Ὀ60Κ. Αρίδορῃ. Ρ. 422 (ααἱ “ειβηϑριὰς Τϑροπομάστῃ Ἰαἀϊοδθδῦ 
ῬΥὸ Κωνσταντιάς, “απο 6 Μαχίτηϊ οδγταΐηθ [2] μὰς ἰγαηββαχιῦ; 
Ὠᾶτη ἰαηΐαβ οογίθ ΤΖούζϑθ βθρου πὸ ἔαϊύ, τὖῦῷ ΟΥΡΒΘαΙα. ΡΥῸ 
Οοπβέδηθπορο] ἴαηο δα ὈοΘγοῦ). ΜΆ]]ΔΟΙ. ΕΤΆρτα. ῬΈοε ΟΥ̓ 
Ῥ. 186. --- 144 δωδεκάτοϊσ 51. 1,, δωδεκάτοις ἢ. --- ἐνὶ ΤΙ. -- 
Ἕυϊ ααἱ σομϊΠοογοῦ πολυκλαύτου᾽ 4, 568 πολυτλήτου βιότοιο ἴῃ 
Οχϊδα γουβὰβ Ἰθσιταν οἰϊατα ἀρὰ αϊπύατα ΧΙΠ 477. -- ΟἸ14 
ἀστράσιν 4}. --- 141 ἀρήμενος Πύυ. -- 



ἄγος τὰν". 

δειδέχϑαι᾽ Παιὼν γὰρ ἐναίσιμος ἀνθρώποισιν, 
εἴ κεν ἔοις, ἣν τοῦδε κατ᾽ εἰδώλοιο φέρηται 180 
εὐδερκὴς κερόεσσα Σεληναίη κλυτόπωλος, 
ἔμπλην ἀργαλέων ὀδυνάων ὀξειάων, 
αἵτε κάρηνον ἔχουσιν ὀιζυροῖο βροτοῖο" 
αἵδε γὰρ οὔτι ταχεῖαν ἐπαυρίσκονται ἀρωγήν. 
εἰ δὲ γυνὴ βαρύϑῃσιν ἐπ᾽ ὠδίνεσσι μογεῦσα, τοῦ 
ἡμιτελῆ γυίων ἀποσείσεται ἀκλέα παῖδα, 
πρὶν φάος ἠελίοιο φίλοις ὥπεσσιν ἀϑρῆσαι. 
ἤματι μὲν πρώτῳ μάλ᾽ ἀεικελίῃ ὑπὸ νούσῳ 

149 δειδέχϑαι᾽ παιὼν 1, }, δειδίχϑαι: Παιὼν (Παίων σ, οἷν. δᾶ 
806) σ᾽ 6 οοπθούαχῶ ΠΟΥΥ11111 Ρ. ΟΥ7 ᾿πηρτορθαηΐθ Τοθθοκῖο δᾶ 
Βαύῤίξημδπηι ατϑτητα. ατ. ΠΠ Ὁ. 148. ὑθαύδυθσδτα δ]ϊασδπᾶο δείδεϑ'ι" 
Παιήων (00]]. Ὁ οὖ 220) νοὶ δειδιέναι Παιὼν (00]], Ηοτῇ. 1]. 1229 
ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, διοτρεφές, εἰσορόωντες | δεέδιεμε ν), 
ΠΠΟ ΥΘΙῸ τϑῦϊηαϊ νσυϊσαύδηη βουρύσγατα Ῥγορίθυ Ατοῦ νβϑ. 798 
907 928. --- αἰνέσιμοσ 1,, ἀκέσσιμος ΓΚ, οοτΥ. Πογν1}}. Ρ. 66 οὗ 
671. --- ἀνθρώποισι ΓΚ. --- 150 εἰ δέ τε οἷς κεν 1, (ϑ6α δοοθη- 
ἴμ8 5ριτθαβαπ δἀάταϊ 1) ἢ, ἐν δέ τε οἷς κεν ΤΟΥ]. Ρ. ΟΤ7 
ψουῦϑ, δῸ ἔμπλην ἀϑαὰθ δὰ ἥδε γυνὴ ν8. 1 Ρ6᾽ Ῥάιθῃἐ θβὶη 
Ἰορθηᾶδ, 6856 βδίιιθηβ, ὃν δέ ϑ᾽ ὅσοις κεν Ηθητηδπῃ. ΟΥΡΆ. Ρ. 749, 
εἰ δὲ ϑέρους κὲν Οδεμαγᾷ. Τ,6οὔ. ΑΡο]]οη. Ρ. 181, εἰ δέτ᾽ ἔοις, 
ἣν σ, Ῥτορδηΐθ ὅμοη. Ηδ]. ρ. 827. ραΐοὺῦ, ἔμπλην 162 Β΄ῖο αὖ 
αρυὰ Νιοαπᾶν. Του. 822, Ὁ] οἵ. 50}0]., Ιάθιι 6886 δύατπρ χωρίς, 
ποη, αὖ ἀρυᾶ Ἠοτηου. 1]. Β ὅ20, Ἡρϑβιοᾶ. ϑοιῦ. Ηογο. 8712, 1ᾶ θυ 
αὐοᾶ πλησίον. ἴᾶτα ποη αἸΠ6116 οϑῦ, αὐδ]6 βου ρϑθυῖῦ ροθίϑ 88- 
Βθαθϊ: τϑροβαὶ εἶϑε δ᾽ ἔοις, ἣν, 888 Βαυᾷ 8οῖ0 δὴ ἀδαουῦ μοῦ- 
νον ἔοις, αὖ 198 212᾽ ἢ ἀββϑηθθηί ὦ, 586α εἴθε δ᾽ ἔοις τἱῃὶ 
αὐϊάθιη ὩΟῚ ΘΧ ΤΟΥ ροδύδθ Βοϑίυι ἀϊούστῃ νἱἀθύαν, απᾶγθ εἴ 
κεν ἔοις, ἣν ΒΟΥΙΌΘΥΘ δϑαθαβ βυτη 00]1]. ὅ20 μήλοισιν σύμπασιν 
ἐναίσιμος ἠδὲ φερίστη, εἴ κεν ἄγοις κτέ. (οἴ. 860 οὗ 8768). 
--- 161 κλυτοπῶλος 1,9}. --- 168 αἴται 1,. --- 164 αἷδε 1,, αἵ δὲ ἢ. 
- ἐπαυρίσκονται 1,, Β68 ο Ῥϑοπαυ]ξίτηδθ ᾿ὐογῶθ Βα ρουιταροϑιῦ ἰ. 
-- 166 ἠδὲ 17, ἡ δὲ ἢ, ἥδε ῬοΥγ1]]. Ρ. 6017 (οοπύτα Ρ. 0646 Ἴ6ρθ 
ἠδὲ, αὖ 240), εἰ δὲ σ 1, Ὅσπο ἣν δὲ ρταθίογο᾽ ᾿ξ, 8θὰ εἰ μέν 
γ᾽ ν8. 146 τϑαυϊγτῦ εἶ δὲ (αὐ 188 261 8349 398 584), 5Βἰουϊὶ' ἣν δὲ 
Ἰοσιίαν 12 382 870 ργδθοθάθηξζθ ἣν μὲν. --- ὠδείνεσσι 1,, Ἰάθτη 
γἰδίαμη 198 οὐ 217. --- 166 ἀκλεὰ 1). --- 168 ἀεικαιλίην 1., αὐοᾶ 



ΕΝ Ὁ: 

μοχϑήσει, καί τ᾽ ἐγγὺς ἀδευκέος ἔσσετ᾽ ὀλέϑρου" 
εἰ δὲ φάος κεν ἔχοι Κριῷ ἔπι δεύτερον ἤδη. 1600 
σώξεται. ἐκ καμάτοιο φυγοῦσ᾽ ἐριώδυνον ἄτην. 

ἣν δὲ κατ᾽ εὐκεράοιο Βοὸς μετανισσομένη που 
ἰνδαλϑῇ κερόεσσα, τότ᾽ αὖ μέγα ϑαρσαλέος τοι 
αὐδήσω πτοιητὸν ἐπ᾽ ἀνέρι πορσύνουσαν 
ἦτορ καὶ πραπίδων ἕτερήρεα δύσφορον ὁρμὴν 1θῦ 
πλαξομένοιο νόοιο. πότμον γε μὲν οὔτι φέρουσαν 
νοῦσον. ἔχειν δ᾽ ὠκεῖαν ἀκεσφορίην ἐρατεινήν. 
εἰ δέ τι δειρῆς ἐντὸς ἔχοις ὀλοφώιον ἄλγος. 
ἧχί τε σύριγγες σφάγιαι βροτὸν ἀμφὶς ἔχουσι, 
φράξεσϑαί σ᾽ ἐπέοικε συνάγχης λοίγιον ἄχϑος. 110 
ἡ μὲν δὴ πρώτῳ ἐνὶ ἤματι τῷδε λεχοὶς 
ἀμβλώοι. διγηλὸν ὀπαξομένη κακὸν οἶτον" 

ΒαΡταβουρῦο ε ΟΟΥΤ. . --- 100 μὲν Ζυ, αυοὰ ροβῦ δὲ (οὗ Ροβῦ 
μὲν ν5. 168) ἔθυνῖ ΠΟ Ρούθβῦ, αὐϑ 8 ΒΟΥΡΒ1 κεν. -- 161 φυγὼν 
Τῇσ, φυγοῦσ᾽ ᾿ὶ οὁχ 61. ΥΥ Θ5ΒΘΙΣΠΡῚΙ Ῥ. 8538. --- 162 μέτ᾽ ἀνεισο- 
μένησ 1, (πὶ αὰοὸ ΒΡΕΘαυ ΟΥ̓ ΤΘΒΈΤδ, ἸΠΗ11ΙΒ ᾿ξύθνδ 6) ἤ, μετανισ- 
σομένης ΙΔοοῦ5. δὰ ΑΟ. ΙΧ 884, 18, μετανεισσομένη Ι, 6. Βομηρι- 
ἄον δὰ Νιοδηα. ΑἸδχίρῃ. Ὀ. 150, μετανισσομένη 4" ΘΧ θτη. ὟΥ 68- 
ΒΘΙΠΠΡῚΙ 1.1. - που [,, σοι ΒΌΡΤΔΒΟΥ. ἰ. --- 108 Τποϊριῦ 101:.3::... 
- μάλα ϑαρσαλέως σοι Υ δβββϑιϊηρ. 1.1. --- 164 αὐδήσω πτοίητον 
1, γ, ΒΌΡΘΥ δ᾽ οὐ βρ σατα ἸΘηΘΙη ΒΌΡΘΥ ὦ βουΤρϑιῦ ἷ, αὐγῆς 
ὠπτοίητον Γ σαὶ ποίδ ἽἼορ. αὐδῆς ἀπτοίητον᾽, αὐδήσω τοιοῦ- 
τον ΝΥ Θββϑιίηρ, 1.1., αὐδήσω πτοιητὸν σ ἔ οὕτηῃ Ἰουψ1}110 Ῥ. θ02 
οὐ 1. 6. βοΒηθιάθτο Ἔν γεν τἀ 68 ετερηρεα 12, ΟΧ αὺ0 ἑτέρηῤέα 
ἔθοις 1, ἑτέρη δέα Γ, αὐυοᾶ ἴῃ ποίᾶ ἴρ86 διμθηανδ 6Χ ΗΒ  ΠΙΟ, 
ἑταρείᾳ ῬοΥν}. Ρ. 602. --- 106 γέ μεν 11, (οὖ Ι. 6. Βοβηθιά θυ 
Ι.1.), γέ μιν ἢ, 6χα. Ῥουυ]}]. . Ἰ. -- 101 ἔχει 1, ((ἄθτη μαθϑῦ 
ΠοΥγ1}]. 1. 1.), ν δαάιϊαϊ 1, ἔχειν υ. οἷν. ὅ86. --- δωκείαν 1), 
δωκεῖαν Κ(, ΘΟΥΥ. Ὑ βββϑιίηρ. ,}..888. -- 108 μα ΠΤ, οοτν. σ. --- 
109 ἦχι τε 1, ἦχι τε [(, ἦχί τε ἢ, ἦχι τε 6. - βροτῶν 1,, βρο- 
τὸν Ὅ. - ἔχουσιν 1. --- 110 συνάγχης σα, ᾿συνάγχη οὗ 
κυνάγχη Ρθυτοϊχίδ᾽ ΠΟΥ]: Ρ. 002, κυνάγχης ᾿. --- 112 ὁπαΐξο- 
μένη 1,1, ἐπαξομένη ἢ, «ρα Ὀθυϊδαθτᾶμι ἐπαξομένη᾽ , 86 αὖὰο 
ταοᾶο τηι]δϑν Βυι ὈΙδούα ΠΠΔΠΘΥΘ Ῥοββὶῦ, ΠῸΠ ῬΘΥΒΡΊΟΙΟ. 50 6 η- 

Μαχίτητιβ δὲ ΑΤΉΤΉΟΗ. 9 



δεν. ΠΣ βϑε 

δευτέρῃ εἰν ἠοῖ δὲ πέλει ἐλαφρώτερον ἄλγος. 
εἰ τόκος ἐκ μελέων ἀνεμώλιος ἀΐίξῃσι. 

μὴ μὲν δὴ Διδύμοισιν ἐπιϑρώσκουσα Σελήνη 1τὸ 
ἰξύος ἄλγος ἄγοι, μηδ᾽ ὥμοισιν κακότητα 
ἢ πάρεσιν μελέεσσι φέροι" δύστλητα γὰρ ἔσται 
κήδεα, καὶ δ᾽ ἂν ἀκεσφορίην ἀνεμώλιον ἔλποι. 
ἣν δέ τις ἄλλη νοῦσος ἐπιρρέπῃ, εἰ μὲν ἐν ἠοῖ 
πρώτῃ κλινοπετῆ τεύχοι βροτόν, ἐς χρόνον ἄξειν 180 
ἴησιν, δηρὸν δ᾽ ἂν ἐνὶ λεχέεσσι κλιϑείη, 
τηχόμενος δυερῇσι πανημαδὸν ἐλπωρῇσιν᾽" 
εἰ δ᾽ ἀρχὴ καμάτοιο πέλοι ἐνὶ δευτέρῃ ἠοῖ, 
ἦ τ᾿ ἂν ὅγ᾽ ὠκείῃσιν ὑπ᾽ ἀρτεμίῃσιν ἔχοιτο, 
ἤματ' ἐπὶ τρία μοῦνον ἐνὶ λέκτφοισι μογήσας. 18ὅ 
ἣν δὲ γυνὴ τῆμόσδε φέρουσ᾽ ὑπομήτριον υἷα 
ἀμβλώσῃ. ξυνήν κεν ἐς [Διδα παιδὶ κέλευϑον 

στέλλοιτ᾽, εἰ μή τίς μιν ἐρύσσεται ἤπιος ἀστὴρ 
ἀγλαοφεγγέα δῖαν ἐσαϑρήδσας κερόεσσαν. 

πρηὕὔτατος δὲ πέλει κάματος βροτῷ αὐδήεντι, 190 
εἴ κεν συμφορέηται ἀγαυὴ Θειαντίνη 

ἄστη στοῦ ὀπαξομένῳ, τϑίθσθπαυχῃ δα αἴθιη [αὐ] θυηἢ ἅ. ΘΟμΒ.]ο 
1811 τααὐανὶ 6011. 242 οὐ 24. --- 118 πέλει 1,, ᾿αποα ποη οβὺ 
ΟἿΣ τηπίοίατ᾽ ὦ ργοραπίθ ἀδ, πέλοι υ. -- 114 ᾿ἀϊΐξῃσιν ΤΠ. -- 
116 μὴ δ᾽ 1, αἴατπθ ἴδοι 284. οἷν. δὰ νβ. 196. --- 179 ἐπιβρέμπει 
μὲν ΤΠ ἢ, ἐπιβρίϑει μὲν γ6] ἐπιχρίμπτει μὲν Του}. ἢ . 062, ἐπι- 
βρέμῃ εἰ μὲν σῇ, “ἔογύαββθ ἐπιδράμῃ εἰ μὲν. ἐξ. 196᾽ 1. 
Θιιθηδυ! ἐπιρρέπῃ εἶ μὲν 601]. Ορρίδη. ΗΔ]. Π ὅ20, ἃ]. --- 180 
χλεινοπετῇ 1. -α 1.84 δγ᾽ οι. ἢ. --- ὠκοιήσιν ἢ ὠκοίῃσιν 
(ἀοτηῖθυβ᾽) ζ, οοτν. Ὑ Θββθιηρ'. Ρ. 888 οὖ [8 0008. Δἀᾷ ΑΘ. ΙΧ 
ρ044, 10. τος ὑπὸ εἴ); ΔΡοΟβίγορ ῃθτη δα] 1. --- ἀρτεμίῃσι ἢ, -- 
186 υἱὰ 1,, ὑιέα Ἢ υἵέα 4 (τ. ΤΟΌΘοΚ. Ῥαύμοϊορ, δἰθια. 1 Ρ. 86 
οὖ 166), υἷα ᾿. -- 181 ἄϊτδα 1, ἀΐδα ἢ. -- 191 συμφορέοιτο 
Ὑγ πρ. 1. 1. Ρῥ. 49. τηδ]6. -- ἀγαυὴ (ἀγαυῆι οοὐτ. 1) ϑειαντένι 
1,, ἀγαυῇ Θειαντῖνι [, Β64 οτη. ἴῃ ποίδ. --- 



ἀν ἜΣ Ε 

Καρκίνῳ αἰγλήεντι. ϑοὴν δὲ φέρει ἐπαρωγήν. 
μοῦνον μὴ στέρνοισιν ἔχοι ὀλοφώιον ἄλγος" 
δυσπονέως γάρ μιν Παιήονος ἔργα σαώσοι. 
μηδὲ ποδὸς πληγή μιν ἐπισπέρχοι ὀδύνῃσι 19ὅ 
τῆμος. δὴ γὰρ ἂν οὔτι μετ᾽ ἀρτιπόδεσσι λέγοιτο. 
Ἔ ΄ 3 Ω ’ ὔ» ’ 9 ’ ’ 

ἀμβλώσει δ᾽ οὔ πέρ τι φέρει κακὸν, οὐδὲ τι λοιγὸν. 
, 2 δ , 3. 9 2 ’, » χούφως δ᾽ αἱμορύτοισιν ἐπ᾿ ὠδίνεσσι πονοῖτο 

ἡμιτελὲς δίψασα γυνὴ ἀνεμώλιον ἄχϑος. 
ναὶ μὴν ἠυγένειον ἐπιστείχουσα Πέοντα 200 

εἴη τοι πρηεῖα καὶ ἤπιος" οὔτι γὰρ ἐσϑλὸν 
ΡΩ -" Ἷ , ’ 

ἄρξασϑαι τὴμόσδε δυσηλεγέος καμάτοιο" 

οὐ γάρ κεν προφύγοισϑα κακὸν φλογερῶν ὀδυνάων, 
εἰ μὴ γαστέρος ὦκα βάλοις ἄπο λύματα πάντα. 
οὐ μὲν δὴ κυέουσαν. ὅτ᾽ ἀμβλώσειε, γυναῖκα 90 
ῥεῖά κεν οὐδ᾽ αὐτὴ Παιηονὶς ἑήσαιτο 
Ἠπιόνη χείρεσσιν ἀκεσφορίην ἐπάγουσα. 

192 ϑωὴν 1. --- ἐπ᾿ ἀρωγήν ΠῚ. --- 1985 μὴ ΤΟ, μοι Κ, 56α 
οι. ἴπ ποίδ. --- ὁλοφώιον [,, Ἰἰάργη νἱζίυτη 222 8520 426. -- 194 
παιηῶνοσ ἴ,, παιηόνος ἢ. --- 19 μὴ δὲ 1,, Ἰύοτα 214 21 221 
238 286 511. οἷν. 8ἃ ν8. 176. --- ἐπισπέρχοι ΠΣ, ἐπεισέρχοι 
ἤ, ἐπεισέρχοιτ᾽ σ οαπὶ ΠΟΥ] Ρ. 662. -- ὀδύνῃσιν Πυ. -- 
196 ποη ροβὺ τῆμος, 568 ρμοβϑὺ ὀὁδύνῃσιν Ἰηξογραπραηῦ σἤ, 568 
οὗν, 861 οὐ δὰ 216. --- 191 Ἴερε ἀμβλώσσοι δ᾽, οὔ περ τι φέροι 
κακὸν, οὐδέ τι λοιγόν, υὐϊ οὔτε ρτο οὐ δοοϊρίοπάστμα; βϑτὴ λοιγὸν 
εϑῦ βυ δδίαπθ νυτη" ΠοΥυ1}}. Ρ. 6602, ᾿ἄμβλωσις τιοβ, αποῃΐϑηη Π]ΤῊ18 
Ἰοηρθ αρδβδὺ ἀγαυὴ Θειαντίνη᾽ ᾿. Θροὸ π18}} πυσίαν!. --- οὔ πέρ 
τι [,, οὔπερ τι υ. --- Ῥοβὺ πο ψϑυβάτη Ἰδο μδ τη 6586 ΒΌΒΡΙΟΑ ΠΥ 
Δηοη. ΗΔ]. Ρ. 828. --- 198 κούφως Πυ, Ῥδθηυϊύτηβθ ᾿1{θταθ οἱ 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἴ. --- αἱμορευτοισιν ΟἿΠῚ Ταβαγῶ πιηΐτι8 ᾿ὐέθγαθ ροβῦ 9 

1,, 6χ αὰο ἔδοϊξ αἱμορέντοισιν 1, αἱμορεύτοισιν [, οοὐγ. ῬοΥγΠ]]. 
Ῥ. 648. --- 201 πρηεέα 1,, ὡρήεια [, οοτγ. ον]. Ρ. 689. --- 
οὔτι 1,, 864 « ἴῃ τᾶβ. βουϊρβιὺῦ ἰ. --- 204 Ιποῖρὶ [0]. 8. 1. - 
ἀπο [,, ἀπὸ ἢ. --- 206 αὐτὴ Π,σῇ, ἀντῃ Γ, αὐτῇ ἢ, αἀποα οΟΥΤ. 
ΙΔοοῦ5. δὰ Αὐ. ΥἹ 344,4. -- 201 ἡπιόνη [1,, 868 κ ἴῃ γ88. ΒοΥ]ρ81 
Ἰ. --- ἀκεσφορίην γ᾽ 1,0, γ᾽ 46]. σίξ ἀαοίοτα ΙΔΟΟΌΒ1Ο 1.1. -- 

9 Ἢ 



ἜΞε ἐν τ 

εἰ δ᾽ ἄρα συμφορέοιτο Ζέκῃ πανδῖα Σελήνη, 
δηρὸν ἀμυδρὴ νοῦσος ἐφημερίοις κε πέλοιτο 
ἀνθρώποις" πότμον δ᾽ ὑπαλεύεται, ὅς κεν ἐν ἠοῖ 210 
ἄρξηται κείνῃ μογέειν εὐήρεα γυῖα. 
μοῦνον μὴ στομάχοιο κακηπελίῃ βαρύϑοιτο 
ἢ πλευρῆς" οὐ γάρ τι φέρει λαιψήρ᾽ ὑγίειαν. 
μηδὲ τις αἵματος ἀνδρὶ ῥοὴ τῆμόσδε πέλοιτο, 
μηδέ τε ϑηλυτέρῃσιν ἐφανδάνοι ἀμβλώεσϑαι 21 
τηνίκα. λοιγὸν ἄγει γὰρ ἀνάρσιον᾽ εἰ δὲ τύχῃσιν 

ὠδῖνα ζωοῖσιν ἐπὶ βρεφέεσσι λύεσϑαι. 
ἢ τ᾽ ἂν ἐλαφρίσσαιτο πόνον στυγερῶν ὀδυνάων 
᾿Αστραίη κούρη σταχυηφόρος ἠπιόδωρος. 

δείδιϑι Χηλάων ἐνὶ τείρεσι χρυσοέϑειραν 9290 

Μήνην, μηδέ τε νούσῳ ὑπ᾽ ἀργαλέῃ μεμογηκὼς 
κλινοπετὴς γίνοιο᾽" φέρει δ᾽ ὀλοφώιον ἄστρον 
δοιῶν μοιράων ἑτέρην βροτῷ ἀλγινόεντι, 
λαιψηρὴν ὑγίειαν ἢ αἰνότλητον ἀνίην, 

909 καὶ Γ,, κε ῦ. --- 211 μογέειν 12, μογέων υ. --- γυΐα (ἱ ἴῃ 
γαβ.) 1., οἰτουχηῆθχυτῃ δά. 1. --- 2312 στοχοιο 1,, μαᾶ ΒΌΡΥΔΒΟΥ, ἷ, 
στομαχοῖο ἤ. --- κακηπελίη 1,, ῬΥΪΟΥΊ ἡ ϑοοθηύαϊῃ ΘΎΔ ΘΙ ΒΌρ6Υ- 
᾿τηροβαϊῦ 1, κακὴ πελίη Γ, αὐοα οοΥν. ογΎ1}}. ῥ. 0614 οὖ Τουρ. 
Ἐχηθηά. ἴῃ ϑυϊᾶ, ᾧ. ΠΡ». δὅ25 ποῦ. --- 218 φέρεν 1,7, φέροι σῇ. 
-- λαιψηρὰν ὑγείην Τ|7σ΄, “λαιψήρ᾽ ἂν ὑγείην ποδ, αὐθηηα δι 
ἔογηδ ἀἰϑροοῦ: πυᾷ βοῖο δὴ λαυψήρ᾽ ὑγίειαν Βουρβουῦ. οἵ. 
ν. 224᾽ , φοβύθυϊαβ ργορανιῦ α. Ὡθαὰθ ποὺ Ἰο00 τηθύγαμῃ ἔθσὺ 
ὑἡγείην Ἰθαὰδ αἱύθσο 224 ὑγίην. --- 21 μὴ δέ τι 1,, μηδέ τι, 
ΒΟΥΙΡΒΙ. μηδέ τε 00]]. 221 288 οὐ 60ὅ ὅ71 ὅ70 εὖ ὅ81. --- Ῥοδύ 
ἀμβλώεσϑαι Ἰαϊογραησαπῦ ἢ 41 (οἵ. Ἡθυτηδπμ. ΟΥΡῃ. Ρ 826), βθὰ 
γούϊαβ ροβὺ τηνίκα ἀἰδυϊοὕ]ομΘ μ 6Θ8886 Ρομθπάδιῃ ἴατη να ]ῦ ΔΠΟΠ. 
ΗΔ]. Ρ. 828. --- 217 ξώιοισιν [2, ξώοισιν 4, ξωοῖσιν ἢ. --- 218 
ἤτ᾽ 10. --- ἐλαφρίσαιτο 1 Γ. --- 319 ἀστραίη 1,), Βαρτα ρΡοβύγο- 
τηϑτὴ ᾿ἰξύθγατα βου ρϑὶὺ οὐ ἴ. --- κούρηδ [,. -- 221 νούσω ἴ,, υ 
αἄϑον. 1. --- ἀργαλέϊν 1,. --- 222 γξινοιο 1.) ὦ ΒΌΡΥΔΒΟΥ. ἴ. --- 224 
ὑγίην ἠ 1,, ὑγίην ἢ σ, ὑγείην ἢ ἣν, ὑγίειαν ἢ ἢ. --- 



ΠΡ 7 

εἴ κεν δηϑύνῃσι πόνος. καὶ ἀδευκέα πότμον. οϑὔῦ 
καί τε γυναιξὶν ὄλεθρον. ὅτ᾽ ἂν βρέφος ἐκπροϑόρῃσι 
ψυχολιπὲς μελέων" τὰ δέ σε φρεσὶ πευκαλίμῃσι 
φράξεσϑαι ἐπέοικεν, ἵν᾽ ἄλγεα δεινὰ φύγῃσϑα. 

ὀκταπόδην δ᾽ ἐπὶ ϑῆρα φανεῖσ᾽ δὐῶπις ἄνασσα 
Σκορπίον. ἐν πρώτῃ μὲν ἐναίσιμος ἠριγενείῃ" 280 
εἰ δέ γε δεύτερον ἦμαρ ἄγοι, κίνδυνον ἰάψει. 

Τοξευτῆρι δ᾽ ἐλαφρῷ ὁμοδρομέουσα Σελήνη 

μειότερον ϑήσει κάματον βροτῷ, ὥκα δὲ καλὴν 

ἀρτεμίην ὀπάσειε φίλην εὐήρεσι γυίοις.. 
αὕτως δ᾽ 4ἰγοκερῆα διαστείχουσα φερίστη, - 28 

ὠκείην γυίοισιν ἄγουσ᾽ ἐπιτάρροϑον ἀλκήν. 
μὴ μὲν ἔοι τὴμόσδε περὶ πλευρῇσι μογῆσαι 
ἀνέρι. μηδέ τε λῦμαρ ἐν ἰσχέω ἐμπελάσειε" 
δηρὸν γὰρ βροτὸν ἄνδρα κακηπελίη δαμαάσειεν. 
εἰ δὲ γυνὴ μογερῶν γυίων βρέφος ἠλιτόμηνον 240 
ἔνδοϑεν ἐκπροβάλῃσιν ὑφ᾽ αἱματόεντι μιασμῷ. 
ἤματι μὲν προτέρῳ παῦρον πόνον ἐγγυαλίξει. 
ἔμπης δ᾽ ἠελίου κεχαρήσεται ἀκτίνεσσι. 

δηρὸν ὁρῶσα φάος τερψιμβρότου ἠελίοιο" 
δευτέρῃ εἰν ἠοῖ δὲ κακώτερον ἄλγος ὀπάσσεϊῖ. 54ὅ 

Δ 
99ὅ δηδυνηισι Γ,, ὁ6ΧχΧ αὑτὸ δηδύνηισι ἔδοϊῥ 1, --- 226 ἐκπροϑό- 
ρῃσιν [,υ. -- 997 μολέον Γ᾽ (αυοᾶ γοττμὶ ρΡαϊαθαῦ ΙΔ 0008. 8 Ἀ6, 
ἢ 128). -- πευκαλίμῃσιν ἤ. --- 229 εὔωπις Τυ. --- 382 ὃμο- 
δρομέουσα, 1, ὁμοδρεύουσα 7, αποά οοΥτ. [ογγ}}]. Ρ. 614. -- 
284 καὶ εὐήρεα γυῖα ΠΥ, κεύήρεα γυῖα ἢ ΘΌ] ΙΔΟΟΌΒΙΟ 84 
ΑΟ΄. ΙΧ 644, 10. βογῖρβὶ εὐήρεσι γυίοις. --- 287 ἐπὶ 1,0, περὶ ἢ 
6Χ 61η. Ηθυτηδπηὶ ΟΥὙΡΉ. Ρ. 149. --- 238 μὴ δὲ τε 1,, μηδέ τε 70, 
μηδέ τι ἢ, 568 οἴνγ, νβ. 221. --- ἐμπελάσειεν Πυ. --- 289 κακὴ 
πελιὴ 1,, κακὴ πελίη Γ΄, οοτΥ. ΤοΥν1}}. Ρ. 674. --- δαμάσειε «Πρ. 
- 940 εἰ δὲ: οὗν. ΠΟΥ}. δὰ νϑ8. ΤΡΡ, -- γυΐων 1,. --- ἡλιτό- 
μηνον 1... --- 341 ἐκπροβαλῆισιν 1,, ἐκ προβαλῇσιν [, ἐκπροβα- 
λῇσιν ἴι. --- 248 ἀκτίνεσσιν 1,0. --- 240 Ἰποὶριῦ [0]. 41 1). -- 



ἔξ τ΄ 

Ὑδροχόον δ᾽ ἐφέπουσα φαεόφόῤος αἰγλήεσσα 
ἄλλας μὲν νούσους ἰήσεται" εἰ δέ κε ἀρείσσὼν 
χρειὼ ἄἀναγκαίη σὲ βιήσεται αἰνὰ παϑόντα 
ἀργαλέου ὑδέροιο, τότ᾽ αὖ κακότητα φϑιδασϑαϊ 
δύστλητον" τοίην γὰρ ἐπὶ στυγερὴν ἄγει ἄτην. 250 

ἡοῖ δὲ πρώτῃ χαλεπὴ πέλει, εὖτε γυναικὶ 
ἄμβλωσις γίνηται ὀιξυροῖο τόκοιο" 
εἰ δ᾽ ἄρα δεύτερον ἦμαρ ἄγοι φαεσίμβροτος αἴγλη, 
μειότερον τελέσειε πόνον λῆξίν τ᾽ ὀδυνάων. 

᾿Ιχϑύσι δ᾽ εἰχρινοῖσι παλίγκοτα πήματα φεύγει δ5ῦ 
δηιδίως, εἴ πέρ τε νόσῳ δέμας ἀλγυνϑείη; 
εἰ δέ τε νεϊαίρης γαστρὸς λύσις ἀντήσειεν 
ἢ νεύρων, τάτε φωτὶ ποδῶν ὑποέχλασεν ἄρϑρα. 
οὐκ ἂν ῥηιδίως μὲν ἀπήμονα πορσύνειας. 

χρὴ δέ δ᾽ ἐπίφρονα μῆτιν ἐνὶ στέρνοισιν ἔχοντα 260 
ἴδμεναι, οὕνεκα δῖα Σεληναίη κλυτόπωλος, 
εἰ μὲν συμφορέηται ἐνηέσιν ἄστρασι καλοῖς, 
εὐδερκεῖ Φάέϑοντι ἢ εὐσκόπῳ Ἕρμάωνι 
ἠὲ ἘΣ μεδεούσῃ ἀγαυῇ Κυπρογενξίῃ, 

240 φαεσφόροσ }, ΒΙΘΉ ΠΤ ὑφέν τηΐτῷ Ρίαχῖῦ ἰ. --- 260 τοέην 
1,κά, τονὴ ἔ, τοίη 5 οατῃ πούδ “τη ] 11 τοέην᾽, τοίῳ Ἠθττηδηη. 
ΟΥΡΗ. Ὡδρ σφ ς τ -- στυγερὴν ΤΘΥΟΟΘΔΨΙ ΟΣ 1, μ ϑυρῖδᾶ τ βουῖρβιῦ ἷ, 
μογερὴν γῆ; σμυγερὴν ᾿ οχ οομϊθούαγνδ Ηοιταδπηὶ 1. ἹῈ «αξγατα 
στυγερὴν ΘΏ σμυγερὴν Ῥοθίδθ 510, νἱχ ἀθοθυηθῦδ ἀαᾶρθμι. στὺ- 
γερῇ ἐναλίγκιοι Ἄτῃ τὰ δρὶστατητηδῦθδ Ηοχηοσῖοο δα πδυΐδϑ ἰδρὶ- 
ὕαγ; 568 αἰΐθσυση δῦ γνοοϑτ! τη ΑΡΟ]]οπἸαπαταἢ ἢ. οθγΐθ σμυ- 
γερὴν οϑῦὺ χτηθγῶ οοῃϊθοὔαγα. - 26 παλίνκοτα 1,4, οοττ. ἢ. ΞΞ 
200 ῥηδίως Γ. -- εἴ πέρ τε 1, εἴπερ τε ὑ. --- 2ῦ8 “Τῆδο] 65 
ἔοττηα ὑποέκλασεν, Ῥγο αὐ οῦϊδ5 δρυᾶ α]105 ὑπέκλασεν Ἰορστύυν. 
Βθα χησπΐαπαϊ ἱππρθύαμη γοίγθηδὺ ὑποέτϑδεσαν Νίοωπα. ΤΏΙ. 86᾽ ἤ. 
οἶγ, ότι. Π. Ψ' 002 ,ὑποείξομαι, 8]. --- 261 κλυτοπόλοσ ἴ,, κλυ- 
τοπῶλος ΐ. -- 202 ἄστρασιν. 1,, ἀστράσι νυ. --- 204 ἴῃ τηϑδὺρὶῆδ 
σημείωσαι δὴ τί λέγεται ἡ ̓ Ἀφροδίέτη (ᾶπο σγοοθπ 5]910 δβγο- 
Ἰορίοο θσρσϑϑβϑβιῦ) Παφείη 510 ἴ. --- 



ἐς ΝΣ -:- 

κουφότερον τελέει πόνον ἀνέρι, καὶ λύσιν ἄλγους 266 
ὦκα φέρει. πρὶν ἀιστῶσαι εὐήρεα γυϊῖα" 
εἰ δέ τε λοίγιον ἄστρον ὁμοδρομέοι κεροέσσῇῃ. 
ἢ Φαίνων δύστλητος ἢ ́άρης ἐγρεκύδοιμος. 
πλειότερον κάματον τελέει καὶ ἀεικέα νοῦσον. 
ϑηλυτέρῃσι δὲ πάντα κακώτερα φαίνεται ἄστρα, 210 
ὅσσα διαστείχῃσιν ἀγαυὴ Θειαντίνη᾽" 
καὶ γὰρ Ζηνὶ συνοῦσα καὶ αὐτῇ Κυπρογενείῃ 
ἀμβλώσεις χαλεπάς τε δυσηλεγέας τε τίϑησιν. 
ἀλλὰ σύ μοι ἀόῤύων πανδερκέα βούλεο Μήνην 

ἔμμεναι. εὐτε γυναικὶ πέλει ἀμβλώσιμον ἧμαρ. “1ῦ 

ὙΠ. Περὶ τομῆς καὶ χειρουργίας. 

. Νῦν δ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον, ἐύϑρονε πότνια Μοῦσα. 
πῶς κεν ἄνευ λοιγοῖο τομεὺς ἐπὶ φωτὶ σίδηρος 

2θ0ὅ λύσιν Τ σὲ οὖ ΤῬοοΥν}}]. Ρ. 666, όσα Γ. --- 266 αε.. τῶσαι 

(φοβὺ αὐ ἀπδθ Ἰἰξύθγαθ βγαβ86) 1, ΘΕ ΔΑΝ ΘΟΥΤ. Ϊ, ἀϊστῶσαι υ. 
-ς 261 ὁμοδρομέη [", ὁμοδρομέῃ ν, ὁμοδρομέοι οον. τ ιησ. 
Ῥ. 49 'νουβὰβ ὅ89 δυοίουιξαϊθ πΐϑαθ᾽ - κοροέσση [,.. -- 2608 
Ὑζούζββ 1ῃ ἘΧΘΡ68. 10..." γ,,. 98,.9Ὁ Ηδετι. (τ62, 9 Βδομπι.) καὶ 
οἵ ἐν Διὸς ἀστέρος μοίρᾳ τεχϑέντες βασιλικὰς ἢ ἡγεμονικὰς 
κληροῦνται γενέσεις, εἰ μὴ κακοποιὸς ἀστὴρ μαρτυρεῖ “ἢ Φαίνων 
δύστλητος ἢ Ἄρης ἐγρεχύδοιμος. ᾿πηο νΘΥΒΌΙΤΙ ΟΥΡΒΘῚ 6886 
οοπιθοιῖῦ ΠΟΌΘοΚίαβ ΑΡΊΔΟΡΗ. Ρ. 424. ποη δοοθαο. --- ἐγρεκύδοιμος 
ΤΠ σῖ, εἰρεκύδοιμος ἢ, αποά οοτγ. ΠοΥγ1}}. Ρ. 614. --- 269 τελέει ὃχ 
1, νϑϑῦϊσαϊ 901]. νβ. 20, τελέσει ὑ. --- 211 τη ϑειαντένη Ἰζὕθτδθ τι 
ἴῃ γ88. 1,, ϑειαντίνη ΟΟΥΥ. ἰ. --- 218 ἀμβλώσεισ, 864 α ἴῃ τ88. 7). --- 

ὴ 
214 συ μοι [,,, σύ μοι οοττ. ἴ, σὺ μὴ [0, σύ μοι Κα. 

210 παταλέξον 1,.. -- 2ττ ανεὺ λοιγοιο [,, ἄνεύ λοίγοιο 
οοΥν. ἴ, ἂν ἐν λοίγοιο [, ἂν ἐν λοιγοῖσι Ὠοτν1]]. Ρ. 614 (κεν ἂν 
Ηθυτηδηπαβ σαοαὰθ Ργοθδθαῦ, Υ. ΘΌΠΣ εα Οτρἃ. 111}. Υ5. 247), 
ἄνευ λοιγοῖο 9}. - ἐπὶ ανδρα [1,, ἐπὶ ἄνδρα 10, ἐπὶ ἀνδρὶ 
Βόουση]]. 1..1., ἐπὶ φωτὶ ' 6Χ 61. Ἠοιταδηηὶ Οερῃ: Ρ. 749. οὗν. 
299 οὐ 879. -- 



ναι: 9 

ἀρτεμίην τεύξειεν, ὑπ᾽ ἰητῆρος ἀγαυοῦ 
σώματι δυσπαϑέοντι λύσιν χαμάτοιο τιτύσκων. 

εἰ μὲν ἀπ’ ᾿ῷΩκεανοῖο νέον προφάῃσιν ἀγαυλ 280 
Πληιὰς εἰαρόεσσ᾽, ἢ καὶ πανδῖα Σελήνη 
Ταύρῳ ἐνιδρομέουσα κατ᾽ οὐρανὸν ἰνδάλληται, 
ἠὲ καὶ ὑγροφόροιο κατ᾿ Αἰγοκερῆος ὁδεύοι, 
φείδεό μοι χάλυβος, μηδ᾽ ἐς χέρα τῆμος ἵκοιτο 

ἀκμὴ παμφαίνοντος ἐυσμήκτοιο σιδήρου, ΡΕ 
μηδὲ τάμοι χρόα φωτός, ἐπεὶ μογεροῖσιν ἐάψει 
ὦκα πόνοις, μηδ᾽ αὖτις ἀναβλήδην γε τάμοιο. 

918 ἰητῆροσ [,, 5Β6α ἐ ἴῃ γτῶ8. Βουρδιὺ ἰ. --- 281 πληΐϊασ αιοξερωσήη 
1,, πληϊὰσ αἰόερωσ ἠ οοτγ. ἴ, Πληϊὰς αἰοερωσ᾽ ἢ [, Πληϊὰς 
ἠερόεσσ᾽ ἢ γ6] ἀερόεσσ᾽ ἢ ῬοΥν1]]. Ρ. 674 (0011. Θυϊαῦ. ὅπῃ. ΥἹΙ 
800 αἰγοκερῆι συνέρχεται ἠερόεντι), Πληϊὰς αἰϑερόεσσ᾽ ἢ 601]. 
4, [864 γρεϊοὺῦ Βῖο ρούϊΒ πᾶ βαὈϊθούαμη 6886, οὖ Ρ]βιδᾶθβ 
ὈΙΌΥΆΙΠ ὨΠΙΠΙΘΤῸ ΘΟΙΠΤΩΘΙΩΟΤΘΠ 8.5 ἔπ1556. θοαὶ ἀυῖῖο ααἷπ Πληιά- 
σιν κερόεσσ᾽ ἢ Βογίρδουῦ: οἵ, 82 βαα.᾽ ἢ. ποῃ δοοθᾶο, πϑηὶ ἃ Ὁ 
Οοοϑϑπο ἔοσαμπύυτ ἀβύγαθα νἱἹγρῸ (290) οὐ ἡ ϑηῆὰϑ οὕτῃ [ον (816), 
ῃοη [πηδ. ργϑθίοσθα 6χ τηθίδργδβὶ ὁ ὡροσκόπος (Ὁ) ἢ ἡ Σελήνη... 
βλάπτουσι οοτῖα Ὠοο θαυ πο ΠΤ απᾶτ 80] αγὴ Βα Ἰθούα τ 6886. 
ἀυθιταμίον ργοροβαὶ Πληιὰς εἰαρόεσσ᾽ ἢ 6011. Μαποίῃ. ΤΥ 21ὅ Κριοῦ 
τ᾽ εἰαρόεντος. ἴοτίδββθ ργδθϑίαῦ Πληιὰς ἀστερόεσσ᾽ ἢ (οἶτ. Αταῦ., 
808 βαιὸν ὑπὲρ Ποταμοῦ βεβλημένον ἀστερόεντος, Νοπη. Π]ο- 
Πγ8. ΧΙ 94 εὖ ΧΙ] 8806 Παρϑένος ἀστερόεσσα, ΧΧΧΥΠῚ 866 
σύνδρομος ἀστερόεντι Ζράκων ἐπεσύρισε Ταύρῳ, ΧΙ, 288 ναίων 
ἀστερόεντος ὑπὸ σφυρὰ δύσνιφα Ταύρου, ΥἹΙ 244 ᾿Ιχϑύας ἀστε- 
ρόεντας. οὐ γἱᾶθ αα8θ ἀ6 Νομμο Μαχίτηϊ ἱπηϊὐδύουθ αἀἰββθγαϊ ἴῃ 
1106110 ᾿Βοϊζαθσθ ζὰν Κυὶθκ ἀ68 Νοπηοβ᾽ ἢ. 111 8α.). -- 282 
ἐνιδρομέουσα 1, (ϑβ6ἃ ν᾿ ἴῃ ταϑ. βουίρϑιῦ ἢ) 79, ἐπιδρομέουσα ἅ, 
γαυϊσαΐατη τοῦϊπαϊ ΟὉ γβ. ὅ70 οὖ 9ὅ. --- καὶ οὐρανὸν Κ᾿ (αυοὰ 
οοΥγ. ΠΟΥ]. Ρ. 614). --- 288 ὁδεύῃ 6, 568 οἵτ. 82 5αα. εἶ δὲ ... 
ἀνύῃσι.... ἰνδάλληται ... ἀρτύνοιο οὐ ΚΟΘΟΒΙΥΙ ρῥτδοΐαύ. ἴῃ Μὰ- 
χίτη. Ρ. ΠΧῚ1. --- 984 φείδεό μοι 1, 01:, φείδεο μὴ ὕ. --- χάλυ- 
βος: ἴῃ τηδύρίπα σιδήρου ἴ. --- 286 Ιποῖρὶῤ [0]. 47 7. --- 286 μὴ 
δὲ τέμοι 1,, μηδέ τε μοι ἢ, μηδὲ τέμοι σ" ουτα ἨθΥΙμΔΗΠῸ ΟΥ̓ΡΆ. 
Ῥ. 11ὅ, “δρίοο βϑυύϊῃοπὶ ρούϊιβ τοβροπαθγοὺ τάμοι᾽ 4, αποα τΘοθρὶ 
6011. 937 296 469 508. --- ἐπὶ 1,0, ἐπεὶ σφ 6χ οἵα. Ηθιταδηηὶ 
1.1, -- 287 καὶ δ᾽ 1.75, μὴ δ᾽ ἧ. οἷν. 296 Βὰ. --᾿ 



πεσε, Ὁ 

αὕτως δ᾽ ἣν φορέηται ἐπ᾽ ἄστρασιν Ἰκαριώνης 
παρϑένου, ἡσυχίην ἀγέμεν, καὶ λώιον εἴη. 

μὴ μὲν δὴ κελάδοντος ἀπ᾽ ἀχεανοῖο φέροιτο 290 

᾿στραέίη κούρη βεξχνηφόροε: ἢ γὰρ ἀνίας 

τεύξει τεμνομένοισι καὶ ἄλγεα δακρυόεντα. 
ὡς δ᾽ αὕτως τροπικοῖσιν ἐν εἰδώλοις ἀλέασϑαι 

πανδῖαν στείχουσαν. ἐπεὶ πολὺ βέλτερον ἔσται 

ἀτρεμέην ἐχέμεν, μηδ᾽ ἐν συνόδοισιν ἐούσης 2968 
ϑηγαλέῳ γε τάμοιο δέμας μορόεντι σιδήρῳ. 

αὕτως δ᾽ αὖ διχόμηνον ἀλεύεσϑαι ἐπέοικε. 
φράξεσϑαι δ΄. εἴ κεν στυγερῷ Πυρόεντι συνείη, 

μὴ ϑαμάκις χρειώ δε τομῆς ἐπὶ φωτὶ λάβῃσιν. 
ὡς δ᾽ αὕτως τοῖς ἐστιν άρης ἐνὶ δεικήλοισιν 800 

ὡρονομῶν, πολλῇ μὲν ἐφημερίους κακότητι 
βλάψει, εἴ κεν ἀκμὴν χαλυβηίδα σώματος ἄγχι 
δέξωνται, καὶ δ᾽ ἄν κε καὶ αἵματος ἄσχετον ὁρμὴν 

288 ἀστράσιν ἴ;. --- 2389 καὶ 7, [6,ῳ πολὺ γε] 511π}116 αὐϊὰ γοϊθραῦ 
Δ ΏΟΠΗ. ΗΔ]. Ρ. 828. ᾿ραγίϊοαϊα ᾿πβο]θηῦὶ Ἰοοο ροβιΐα. 8011081 πολὺ 
6Χχ 120 294 οὐ 447, παυὰ γϑυϊδαβ πΠ6 ατὶβ πιϑ]8 δοαΐαβ οοτηγηδὶθ 
Ῥοβὺ ἀγέμεν ἔχο, δαπι ἱπβηϊξίγυτη ῬΤῸ ᾿πηρογαΐϊνο παρθαῦ, οὐ 
ῬΘΥ οορυΐδιη καί πογυτῃ δααδῦμῃτγ τηθιη Ὀγα μ᾽ ἤ. ἸΘΗΪτι8 οββθῦ τοὶ 
(οἶγ. ὅ8 201 441 691), αἰϊαταθη Ρῥγϑθίθσθπμαση αποα ἢ; τϑιθοϊῦ. 
γ]6 δὰ ν8. 411. καὶ ΠΟΙ Ἰπβο]θηξτα8 αἸοΐπτα αὐᾶτὴ 447 οὐ 4860. 
- 290 κελαδόντοσ [,. --- 2391 ἀνειὰσ ΒΡ" ί ΒΌΡΓΆΒΟΥ. ἰ, -- 294 

. στείχουσαν, 5608 ξὲ 6Χ τ ΘΟΥΥ. 1. --- ἐπὶ 1), ἐπεὶ σ οχ θιι. 
ΒΟΥ 11} Ρ. 669 οὐ ΞΡ: ὑζηθυϊ 48 γϑῦβ. Β61. Ρ. 46. --- 296 γε 1, 70, 
σὺ ᾿, 868 οἷν. 281. -- πυρόεντι 1, [σ, [56 οαἀπάδπίθ ἔβθυσο, 
χαρτηδᾶτηοααπι γοϊαϊῦ ὨΘΥΡΥΘΒ, Ὁ ἰδημάθιῃ βθοδηθῦ γΘη86 7 
Βῖπο μορόεντι ἀβάϊ, γόσοθῖα Νιοαπάνθαπι, ΘΟΣΤαΡΟΪΟ ογΐωῳ 6Χ νυ. 
298’ ἢ. --- 291 δ᾽ ἂν ἢ. --- ἐπέοικεν Τυ. --- 398 εἴκεν Γ,, ΒΡ σῚ- 
ὕπτη Ἰθπθῖα δαά. ἰ, εἶκεν [, οοΥγ. Το γν1}]. Ρ. 669. --- 999 μηϑ᾽ 
αμάκισ 1,, μηϑ᾽ ἁμάκις [ (ἀμ. ἢ), ΘΟΥΥ. βουνῇ]. 1.1. -- 801 
πολλοὺς μὲν τσ, πολλούς κεν δποη. ΗΔ]. ρΡ. 828, πολλῇ μὲν ἢ. 
- 802 βλάψει᾽ δηοη. Ηδὶ]. 1.1]. --- 808 δέξονται ἢ (μοι ἢὴ. --- 



κοῦ δ δο Ἃ 

τεύξειεν βλύξοντος ἄδην στυγερῇ ὑπ᾽ ἀκωχῇ. 
εἰ δὲ Κρόνῳ συνίῃσι φαεσφόρος ἀργέτα Μήνη, 80ὅ 

καί τε τομὴν ἐπάγῃσιν ἀνὴρ Παιῶνι μεμηλώς, 
δηρὸν μοχϑήσειε, τέλος δ᾽ ἀναδέξεται αἰνόν, 
καί τε δυσαχϑέα νοῦσον ἐπ᾽ ἀνέρι τῷδ᾽ ὀπάσειεν. 

εἰ δέ τ᾽ ἄνευ καμάτοιο καὶ αἰνοτλήτου ἀνίης 
βούλεαι ἐντύνασϑαι ἀοσσητῆρα σίδηρον, 810 
Μήνην αὐγάξοιο σὺν αἰγιόχῳ Κρονέωνι 
ἠδ Διωναίῃ, κἂί τ᾽ εἰ φάος ἐλλιπὲς εἴη 
λῆγον ἀπὸ διχομήνου ἐπ᾽ εἰχάδι καὶ δ᾽ ἔτι πρόσσω 
πλὴν συνόδου λῷον γὰρ ἀκεσφορίην ἀνύσαιο, 
ἣν ἀλέῃ συνόδοισι μεμηλότα φάεα Μήνης. 816 

ὡς δ᾽ αὕτως συνιόντες ἀπ᾿ Φκεανοῖο ῥοάῶν 

Φωσφόρος ἢ Φαέϑων τελέουσ᾽ εὐήρεα τμῆσιν. 
αὕτως δ᾽. εἰ φλέβα κεῖραι ὑφ᾽ αἵματι πεπληϑυῖαν 

ἱμείρεις, ταύτῃσιν ἐφημοσύναις πεπίϑοιο. 

ὙΠΠ. Περὶ δραπετῶν. 

Εἰ δ᾽ ἄρα καὶ δμώων ὀλοφώια ἔργα πύϑοιο, 820 

804 ἅδην 1,. --- ἐπ᾿ 1,7, ὑπ᾽ ἃ οχ Θουμβαγα! οοπϊθούαγδ. --- 800 
καίγε 1, Γ΄, οοττ. 4. --- παίωνι 1,, Παιῶνι υ. νἱᾶθ Το! Ηθτοά, 
Ι Ῥ. 21, 18 ποῦ. --- 8017 μοχϑήσειεν Τῇ. --- 812 καὶ εἰ 1, Γ, εἶ 
εξ οοπΐ. αογματᾷ. Τι6οῦ. ΑΡΟ]]. Ρ.160, “56ᾷ βουϊ θοπάστσα ἔπ18558 καὶ 
δ᾽ εἶ ταϑηη Ὀγοσατη οομδογθηίϊα ἄοοογ ροίογαν᾽ δ, καί τ᾽ εἰ 6ρο. -- 
ἐλλειπὲς 1. --- 818 ἀπὸ διχομήνου: οἵν. Ηδγτηδπη. ΟΥ̓ΡΆ. Ρ. 116. --- 
814 λῶιον 1,, λώϊον υ. --- ἀκεστορίην Τὺ, βογῖρβὶ ἀκεσφορέην 00]]. 
1607 118 2017. --- 816 συνόδοιο 1,74, συνόδοισι ἴ. --- μεμυκότα 
Τιν (ο]ϑηθα Ἰαπΐηδι Ἰαπδθ᾽ ΠόΥυν1]]. Ρ. 062), οοΥτοχὶ μεμηλότα. 
οἴτ. νβ. 429 οὐ 806 (48 881). Κορομϊυ. δὰ Θαυϊηῦ. ὅτι. ΕΥ̓ ὅ00 
οὐ Ναῦοκ. ἴθ Μόϊδηροθ ατέοο- Βοιηδῖηβ ΤΥ 1 Ῥ. 102 βα. --- 818 
πεπληϑεῖαν ΓΚ (ᾳαὐοᾶ οοττ. Ποτν1]}]. Ρ. 842). --- 319 ἐφημοσύνησ 
1,,, ἐφημοσύνῃς 4, ἐφημοσύναις ἴ 6χ οομΐ. ΕΔΌΓΙΟΙΙ. 

820 ΡῬοβύ ὁλοφώια τῶϑ. 1. --- 



-- 3 -: 

, 3,2. ΔΕ , 3. ὃ ΄ “ 
οὐδὲ γ ἑἕξοὺῦς λείποντες ἐνὶ μεγάροισιν ἄναχτας 

γαῖαν ἐς ὀϑνξίην ποσὶ καρπαλίμοις ἀλάληνται., 
» 3 ’, , , δρῆσται ἀταρτηροί, φιλίην λείποντες ἐδητύν. 

οὔτε τραπέζης νῆστιν ἐφεστίου, οὐ Κρονίωνος 
Ἑρκείου σέβας ἁγνὸν ἐνὶ πραπίδεσσι σέβοντες. 89 

9 Α Ν ,ὔ -» ἀλλὰ σὺ καὶ τοίων μερόπων ἐπιφράξεο μοῖραν. 
ἣν μὲν ἔῃ πανδῖα μετ᾽ εὐπόχου ᾿ἀρνειοῖο. 

κά μιν εἰσανάγοιο" τάχ᾽ ἂν δὲ καὶ αὐτὸς ἵκοιτο 
δεσπόσυνον ποτὶ δῶμ᾽ ὑποδείελος, ἠύτε τις φῶρ, 

,ὔ , 6 Α ,ὕ 5 

παλλόμενος χραδίην ὑπὸ δείματι. καὶ δέ κεν ὦπας 830 
’ ΄ , ᾽ γ ταρβαλέοις δακρύοισι πεφυρμένος ἰνδάλλοιτο. 

ἣν δέ γε Ταῦρον ἔχῃσι παλίμφοιτος κερόεσσα, 
9 ’ 3 να 8 .ϑ , 2 7 

ἀνέρος ἀφνειοὺῦ ἑνὶ δώμασιν ἡλασκάζων 

δμὼς ὀλοὸς κρύπτοιτο" μόλις δὲ καὶ εἰς ἕὸν οἶκον 

σπουδῇ ἀναγκαίῃ μιν ἄναξ ὑποδέξεται αὖτις, 88 
ὀτλήσας μάλα πολλὰ καὶ ἐν πραπίδεσσι μογήσας. 

ἣν δ᾽ ἐν ᾿Δμυκλαίοισιν ἴδῃς κεραῶπα Σελήνην 

ἠιϑέοις, ταχέως μιν ξὸν δόμον εἰσανάγοιο" 
δι 4. ἢ5 τ) ΄ 4 ΟΝ Ἢ ὧν - 
ἣν δ᾽ ἄρ᾽ ἀλεύηται πέντ᾽ ἤματα κρυπταδίῃ τὲ 

821 οἶτε 1,, ϑριὰτὰ ἀβρογατη δαα. 1, οἵτε ἴσ, οἵ ῥά 9᾽ ᾿ 6Χ 
ΟΟΠΪ. Ηδυταδηπὶ ΟΥΡἢ. Ρ. 149, ΒΟΥ 051 οἵτε γ᾽ 60]]. 416. --- ἐνιμ- 
μεγάροισιν 1, (εἶτ. ΤοΥν1}]. Ρ. 649). -- 828 δρησταὶ Τν. --- 
λείποντες, 568 εἰ 6Χχ ἐ Θοῦυ. 1.. --- 834 ἐφέστιον 1 00, ἐφεστίου 
ΚΒ οχ θὰ. ῬοΥν" Ρ. 657. --- 8256 Τποῖριὺ [0]. ὅτ 1). -- ἑρκείου᾽ 
οὐ 1,Γ, ἑἕρκίου, οὐ ὅ,. Ἑρκείου ᾿ὶ οΧ 611. ῬουνΠ}}1Ε} 1. 1. ((άθτα 1η-: 
νοηϊῦ 5). --- 826 τοιῶν ἴ,. --- 821 εὐσκόπου 104, εὐπόκου Κὶ 
6Χ 6πῖ. Τ᾿ΟΌΘΟΚΙΙ ΡγΔΠΡ. συ. ΟὟ. Ρ. 880 ποῦ. --- ἀρνιοῖο [. -- 
828 ἐξανάγοιο 1, Γ, ΟοΥΥ. 4. (0]]. 388. --- ἂν δέ κεν (60]]. γ8. 808) 
τϑροπθηᾶπμι οθηβοθαῦ Ηθγηδηη. δὰ ΟΥΡΒ. ΠΙᾺ. νβ. 247, β6ὰ 
οἷν. 384. -- 829 ὑπὸ δείλεοσ ΓΙ Γ΄, ὁοοττ. ῬουΙΙ, Ρ. 662. --- φώρ, 
564 ροβὺ φ ἴᾶ8. 1. -- 3580 κενπασ 1,, ὦ οὖ οἰγουτηῆδχθτ 58- 
ῬΥΆΒΟΥ. ἴ. --- 332 παλέμφοιτος ἤ. -- 5384 δμῶσ 1}. --- δέ πεν 
ΤΠ σ, δὲ καὶ Κ. --- 336 πραπήδεσσι 1,. --- 331 ἴδοισ 1, οοττ. 4 
(πρυοραπίθ ἃποη. Ἴδη. Ρ. 262). --- κεράωπα ΠωὉ. -- 8589 κρυπτὰ 



ΟΝ 

λανϑάνῃ, ἢ τ᾽ ἄν μὲν τρίτατον μετὰ μῆνα δέχοιο. 840 

εἰ δέ γε Καρκίνον οἶκον ξὸν βασίλεια Σελήνη 

οἰχνεύοι, τέτμοις κεν ἐν ἱερῷ ἄλσεϊ δμῶα, 

ἠὲ καὶ ἐν τεμένει κρυφίην ποιεύμενον αὖλιν, 

δευτέρῃ εἰν ἠοῖ" ϑεόϑεν δ᾽ ἱκέτην ἀνάγοιο 

ὀρϑῇσιν χαίτῃσι πεφρικότα βαμβαίνοντα. 84 

ἣν δὲ Νεμειήταο πέλῃ κατὰ μέτρα Μέοντος.᾿ 

εἰ μὲν ἐπὶ πρώτῃ ἠοῖ δρόμον ἐντύνειε, 

λήσεται, οὐδέ μὲν αὖτις ἐφ᾽ ἑστίῃ οἷο ἄνακτος 

ἀϑρήσαις ϑεράποντα φυγόπτολιν" εἰ δέ γ᾽ ἐν ἠοῖ 

δευτατίῃ αἴροιτο φυγήν, οὐ πάντα τελέσσει 880 

δρησμοσύνης᾽ εὕροις δ᾽ ἂν ἐνὶ μεγάροισί μιν ἀνδρὸς 

ἀφνειοῦ. γαίοντος ἀγηνορίῃσι νόοιο" 

δίητε 1,, κρυπταδίητε ἢ, --- 840 λανϑάνοι 7}, οοτν. 5 (τὰρτο- 
Ῥαπίθ δῆοη. ἴθη. Ρ. 262). --- 841 καρκίνον 1,εαὦ, αὐυοᾶ 6 οοη- 

Ἰρούυτω ἀραϊῦ ἃ (ἼΡΒ5Β6 Οδηοου θηΐση οϑῦ πᾶ ἀοιηαβ, αὖ [60 
50115᾽), καρκένου 7. -- ᾿ϑουίρβοσαὺ ἰουθαββθ εἰ δέ γε (ϑαθαυά. 
ἀλεύηται), καρκίνου οἶκον ἐὰν β. Σ. ἰχνεύῃ᾽ σ. --- 842. οἰχνεύηι 
1,, οἰχνεύῃ σα], ἰχνεύῃ Καὶ 6 οοπὶ. ΟοΥμπαγαῖ!, ἐχνεύοι Ωρ. 
Ῥ. 49, οἰχνεύοι ὁρο. οἷν. 281 οὐ 849. -- 844 δ᾽ ἱκέτην δ᾽ ἤ. -- 
840 χαίτηισιν Γι}. --- 846 καταάστρα 1., κατὰ ἄστρα ἰ (ἴῃ τδᾶγρ. 
νεμειήτης 1) οὐ 7σ. Ὅυπο νϑυβαχῃ δοοθϑϑίοηθ 1πὐθυργ δ [1 0}18 
οογσαρύστα Ῥαῦΐο, ροθίδτῃ δαξοια κατὰ δῶμα γ6] οἴκοισι, γὙ68] αἸϊυὰ 
βἰτη8. ποιηθη Ῥοϑιβθβθ᾽ Ηθυτηϑηη. ΟΥ̓ΡΆ. Ρ. 149. κατὰ μέτρα ἢ. 
οὗγ. ὅ6. --- 847 ἡ 1,, ἡ οοττ. ἰ, ἢ ἤ, “εἰ τυχο ἢ Ἰαρθμάυχα νἱάθγαῦ 
ΕῪ. ϑριθζηθσιβ ἀθ ργοάαοῦ. 5υ0118. Ρ. 89 οὖ 4θ συϑιϑὰ Ἀθυοΐοο 
ΡῬ. 46᾽ σφ. ἰάρα α΄. ΗἩδυαθπηιβ ᾿πνθπθγαῦ (Οραβο. 1 Ρ. 288 οὐ 1Υ 
Ῥ. 862). -- ἐντύνειεν 1. --- 848 ἐφεστίοισιν Τῇ, ἐφέστιον 
οἷο οχ γοῖϑῃ 868 οοΥγ. Ηρθυηϑηηὰβ οὐ ϑρίνσποι 1]. 1]., ἐφ᾽ 
ἑστίῃσιν 9, ἐφ᾽ ἕστίῃ οἷο Ψ ουτα ΤΟΥ 1110 Ρ. ὁ 7 001]. ΤΏΘΟΟΥ. 
14. ΧΧΙΠ 20ῦ οὐ μὰν ὀὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἕστίῃ εἶδε πατρῴώῃ. 
- 849 ἀρϑρήσαισ 1,, ἄρϑρήσας Γ, ἀρθϑρήσας ἢ, ἀϑρήσαις σἤ 
6χ δι. Πού 1}}11 1.1. οὐ ϑριύσμουϊ 1. 1.; “ἕουΐαββθ βου θη στα 

εγαὺ ἀϑρήσεις᾽ 5. ἰάθταη ἴατπὶ Ἠφυτηδημ, 1]. 11. ργοροδβαθγχδῦ. --- 
εἰ δέ κ᾿ Βοιδμη. Ορυβο. ΙΥ̓ τ. 862. --- ἐπ᾿ ἠοῖ 1άθτη Οραβο. 
1 ». 288. --- 861 δρησμοσυνήν 510 14. 10. --- ἐνὶμμεγάροισι 1., 588 
δοοθαύαχα ρυδυϑια ρῥιηχὶὺ ἰ, -- ϑ8ῦ2 ναΐοντος [9, “γϑυυϊθαγ, απδϑὶ 

ναίοντα Ἰορσοτοίυσ, ἴοσύθ σϑοῦθ᾽ ΌουυΠ]]. 1. 1.7) ᾿γαέοντος [8ἷο .1)] 



ΡΝ ΄.-- 

δίζεο δ᾽ ἐν χώρῃ μιν ἢ εἰν ἐριϑηλέι κήπῳ. 
εἰ δὲ Σεληναίης ἐνὶ Παρϑένῳ οἰχνευούσης 

λείποι οἶκον ἄνακτος. ἕλοις κέ μιν ἐν πολέεσσιν 858 
Ω ͵ Ἁ 2 ΄ Ἶ 2 Βι. ἢ “« 

ἥμασι" δηϑύνει γὰρ ἀπόχρυφος,. εἴ κ΄ ἐνὶ τῷδε 

δεικήλῳ Μήνης εὐφεγγέος αἰϑροπολεύσης 
φύξιμον ἡμαρ ἕλῃσι, καὶ ἐν ϑαλεροῖσι πετήλοις 

πεπτηὼς ἀλέηται ξὸν δηναιὸν ἄνακτα. 
Χηλῇσιν δ᾽ εἴ κεν σὺ Σεληναίην ἐσαϑρήσαις, 360 

ϑαρσαλέος δρήστην προτιόσσεο" δὴ γὰρ ἄνεισιν 
αὐτόματος, σκήψει δὲ καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι 
πρηὔνέει ϑυμὸν δυσπέμφελον οἷο ἄνακτος. 

ἣν δὲ Σκορπιόεν δέμας ἴσχῃ δῖα Σελήνη. 
8. 5. Ἢ " ΄ 2 3 ΄ Ἵ. , 
ἢ τ᾽ ἂν ἔοι ϑεράπων ἐν ἀνακτόρῳ ἢ τεμένεσσι 86 
κρυπτόμενος" καὶ δ᾽ ἄν χεν ἑκὼν οἶκόνδε νέοιτο. 

ΒΟΥΡΒΊ, αὐϑιηασδηι ῬΥΟρύου σθηϊξνυπι ἀπ ϊζαηΐοτ’ ἅ. --- 8568 
χωρηϊ ( ἴῃ τὰ8.) 1. --- 884 οἰχνευούσης ΤΣ, ἰχνευούσης υ. 

--- 888 λειπει Ε ΝΒ λείπει φοΥτ. ἰ, λείποι υ (εὖ Κ᾽). Ὠιϊαῦαβ 1η 
λείποι οἶκον ΔῸ ΗογηθΙῸ ΘΧουβα ΟΠ 61 Βαθοῦ αὖ 1ῃ ἐπὶ ἤϑεα 
57, περικαλλέα ἕδνα 69, ὀλοφώια ἔργα 820, ὄμπνια ἔργα 28, 
ἐρικυδέα ἔργα ὅ80, ἐναίσιμα ἔργα 589, ἐπὶ ἔργοις 548, Διωνύ- 
σοιο ἕκητι 498, οἷο “ἄνακτος 9685: 5:Ξ ἔλοισ 1,.. --- 86 ἐὐφεγγεοσ 
1, εὐφέγγεος Ἧ “εὐφεγγέος σῇ, αὐοα ργϑϑίι]!, οὐτη Νδχίτητι8 
εὖ- ΒΘΙΏΡΘΥ ΒΟΙΊΡ515856 νἹἀθαΐαγ, ἐνυ- ὑδηξατη τηθίγο Ροδβίυϊδηΐθ (86 
210 285 529 541). -- αὐϑροπολεύσης 1 σα, αἰϑροπολούσης Κ. 
οἷν. 491 ὅ98 οὐ μογεῦσα 1δὔ, ποιεύμενον 848. ΤΟΌΘΟΚ. ἈΒοτηδί. 
Ῥ. 200 οὐ Ῥαίμβοϊορ. βἱθϑιη. Π Ρ. 182. --- 888 ἔληισι 1,.. --- ϑαλε- 
ροῖσι, 564 ρ 6Χ ὁ ΟΟΥΥ. 1. --- 389 δηναιον ἴ,, δήναϊον 516 ΘΟΥΥ. ἷ, 
δηναιὸν [, δηναιὸς Καὶ ὁχ οοπίθοΐαγα, Θ᾿ Ζη 1] 46 νϑυβ. ΠΘΥ. Ῥ. 46. 
- 860 χηλαῖσιν Π,}ὺ, 568 οἷν. ὅ89. --- 3561 ϑαρσαλέοσ 1,, ϑαρσα- 
λέως υ, 56 ᾿ϑαρσαλέος ΤοΒου θοπάστι 6588 δχ 168 δ ὅδῦ ΡῬαϊού᾽ 
ΕἾ -- 862 σκέψει Τυ (᾿βύυ 601), “ΤΠ σκήψει᾽ Θόουυ]]!]. 
Ρ. 062, τϑοΐθ, ορίῃου, τηοᾶο Ἰπξο!]ὀραίαν τῇ σκήψει 1. 6. προ- 
φάσει. - λόγοισιν ᾿. --- 808 πρηὐνέει 1,}, πρηύνειν Ῥοτγ]]}. 1]. Ιο, 
πρηὐνέειν σ΄; ΟΧ οομϊθοξατα ΝῊ ΘΒΒΘ ΠΡ Ῥ. 3389. -- Οϑ86ῦ τεμέ- 
νεσσι (ϑαρτᾶ τε γ88.) 1,, τεμένεσσιν ἶ;. --- 800 Τποῖριῦ [0]. ὅγ 7). 
- οἶκον δὲ 1,7}. --- 



᾿ὐ ταδὶ ΒΝ ΑΙ͂ῸΣ 

εἰ δ᾽ ἄρα Τοξευτῆρα διοιχνεύοι κερόεσσα, 
ἣν μὲν ἐνὶ πρώτοις πέντ᾽ ἤμασιν αἰσυλοεργὸν 
δμώ᾽ ἀνάγῃ, δοίη κε δίμηψ δρησμοῖο ταχεῦκιν" 
ἣν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερβάλλῃ πέντ᾽ ἤματα, δηρὸν ἂν αὔτως 810 
πλάξοιτ᾽, οὐδέ μιν ὦκα κιχήσεαι, ἀλλὰ χρόνοιο 

πολλοῦ μεσσάτιον τελέει δρόμον ἠλασκάζων. 

ἣν δ᾽ ἄρ᾽ ἐν 4ἰγόκερῳ φεύγῃ δμώς, οἷο ἄνακτος 
ἐν ξείνῃ ληφϑεὶς ἄγεται ποτὶ δώματα ϑᾶσσον. 
Ὑδροχόῳ δ᾽ εἴ κεν κεραὴν εὐῶπιν ἀϑρήσαις 8τῦ 

νισσομένην, ὅτε δρῆστιν ἐπεντύνῃσι χέλευϑον 
λαιδρὸς ἀνήρ, τότ᾽ ἄνακτος ἑοῦ πάτρην ἀπολείπων 
ἐν πόλει ὀϑνείῃ βίον ἄρνυται, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν 
λήσεται, ἀλλά μιν ὦκα τέτμοις ἐπὶ φωτὶ κυροῦντα. 
ὃς δήμου ϑεράπων κοινὸς πέλει, ἠὲ φερόπλῳ 8380 

801 διϊχνεύοι, 564 ροϑῦ δὲ ἀπϑ Ἰὔογῶ (οογὺθ ο) θυᾶβῶ 1., διϊχνεύοι 
υ, διοιχνεύοι ΟΣ, -- 809 ,»δμώαναγη ἼΣ δμωἀνἄγη, οοΥ. 1, δμῶ 
ἂν ἄγῃ (, “ἔουθ “δμῶ᾽ ἀνάγῃ᾽ ῬοΥν1}]. Ρ. 662, δμῶ᾽ ἀνάγῃς σῇ, 
βαΐῆοιῦ δμῶ᾽ ἀνάγῃ. οἷν. υβ. ὅ81. -- τε Τῇ, κὲ οἷ". --- ὅ10 ἦν 
δ᾽ ἂν 10, εἶν δ᾽ ἂν Υ,, εἰ δ᾽ ἂν ἢ σῇ ΟἼΠΩ Του 1}110 Ρ. 669, αυἱ 
ααᾶιν “δὶ ροΐβθβ οὐΐδιη ἣν δ᾽ ἀν’. δῦ ὨΘαᾺΘ εἶ ἂν πθα 8 ἣν ἂν 
ὨΟΒΕΓῸ Ῥ]δουϊῦ. ἰἸύϑατιθ ΒΟΥΡΒΙ ἣν δ᾽ ἄρ᾽ οατὰ Δ᾽ (οἷν. 72 889 
978), 564. πρϑβοῖο δὴ ριορίεσ. ὑπερβάλλοι Ργδθίογθπάσχῃ δἰ. εἰ δ᾽ 
ἄρ᾽ (011. 26 181 208 208 820 807 ὅ09 ὅ44. --- ὑπερβάλλοι Τυ, 
ὑπερβάλλῃ ἊῈ, --- αὕτως Πυ. --- 811 κιχήσεται ἴ,, κιχήσεαι Ὁ. --- 
8172 χρόνον 1. ᾿ῬοΥν}}]. ν. θ61 τηὐθυρυμπούϊομθ ρμοβὺ πολλοῦ Ρο- 
βἰύα, αὖ χρόνοιο πολλοῦ ορροβιῦϊο δϑϑϑὺ δάνθυθ! ὦκα, Ἰοοῦμ ΒΘΠΒΤῚ 
ραξαθαὶ [ἀϑβϑηθθηῦθ δθοῃ. ΗΔ]. Ρ. 828]. {γαβύγα᾽ “4, ααἱ μέτρον 
Βουρβιῦ. υϑβύϊταϊ δρόμον. οἷν. νβ. 80 οὖ 847. - 818 φυγη ἜΣ 
φύγην 6ΟΥΥ. ἰ, φυγῇ [, φεύγῃ 4'; οατα ΠοΥν1}110 Ῥ. 608. Ῥοῤοτδ 
Θἐϊδιη ΒΟΥ] ᾿αἰγοκερῆι᾽ 4. - 814 ληφεὶς [ - 8ὃτδ ὑδροχόωι δ΄, 
Βθαὰ Ῥγῖαβ ὁ ἴῃ τᾶβ, 1, ἹὙδροχόῳ (5186 δ᾽) 70, ἑἀθριάθγαθαν δ᾽ 
Ροβῦ ὑδροχόῳ᾽ {, ᾿“Ὑδροχόῳ δ᾽ Κ. -- 810 νεισομένην 1,2}, νισσο- 
μένην 4]. --- δρήστησ 1., δρῆστις Γ΄, δρῆστιν σ᾽ οὔγα ΒΒ ΚρΘηῖο 
Ἐρίϑῦ, οὐδ. 1 (1ρ5. 1827) Ρ. 148 οὖ Ῥουν 10 Ρ. 6062. --- ἐπ᾽ ἐν- 
τύνῃσι παροὺ Πα μηκοη. 1. 1. οὖ οοηΐ. ῬοΥνΠ]]. 1.1. - τ β78 οὔτ᾽ 
1, οὐδ᾽ σῆ. --- 819 τέτμοι 1,7, οοττ. ΤῬουν,]!. 1. 1. 



πὴ 59. 

ἀνέρι, τῷ στρατιαί τε βοηδρομίαι τε μέλονται. 
εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν εἰαρινοῖσι φαεινομένη φορέηται 

Ἰχϑύσιν, ἠοῖ μὲν προτέρῃ κίνδυνον ἰάψει 
δρήστῃ ἀταρτηρῷ. τάχα δ᾽ ἂν καὶ ὀλέϑριον ἦμαρ. 
αἶψα δ᾽ ἄρα ξίφει τμηϑεὶς ἀμφήκεϊι δειρὴν 88ὅ 

δευτέρῃ εἰν ἠοῖ δὲ φυγὼν σῶός κε πέλοιτο. 
καί κὲν ἄναχτος ἵκοιτο δόμον περίαλλα πεπονϑώς. 

χρὴ δὲ περίφρονα μῆτιν ἐνὶ φρεσὶν αἶψα τίϑεσϑαι" 
εἰ μὲν γὰρ μούνην σὺ Σεληναίην ὁρόφο; 
οὔτι φέρει δρησμὸν βροτῷ ἀνέρι, μαψιδίην δὲὲ ε λ 890 

οἴσει ἄλην τῇ καὶ τῇ ἀλυσκάζοντι κέλευϑον 
ἀγχόϑι δεσποσύνων μεγάρων καὶ ὁμήϑεος οἴκου. 

εἰ δὲ τύχοι πανδῖα σὺν ἀστέρι δινεύουσα., 
ὅντε πλάνητα λέγουσιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
ἢ τ᾽ ἂν προσσοτέρω ϑεράπων ὁδὸν ἐντύνοιτο, 89 
φεύγων νείκε᾽ ἄνακτος ὁμοχλήν τ᾽ ἀλγινόεσσαν. 

ἀλλ᾽ ἣν μὲν Φαένοντι συνῇ κερόεσσα Σελήνη 
ἢ φλογερῷ Πυρύόεντι, φυγὴν ἀνεμώλιον ἴσχει 
δοῦλος ἀνὴρ κενεῇσιν ἐπ᾽ ἐλπωρῇσι γεγηϑώς" 
ἦ γὰρ ἂν ἐς δόμον αἶψα λυγρῇ πεπεδημένος ἄτῃ 400 

881 στρατίαι ΤΟ. --- 882 ἴοτί. φορέοιτο 601]. 208 ὅ44 8].; δὴ 
ἣν δ᾽ ἄρ᾽ --- 3888 ξίφει 1,7, οοΥγ. Πουυ]]]. 1. 1. --- ἀμφηκέϊ 1.6. 
- ὝΘΙ1οσα δαὖὺ εἰσανίδοι Βογ!ρβιββοῦ Ὑ6]1 βίτῃ!]θ αὐἱὰ, δἁαὺ δα α1- 
ἀἰδββθῦ γϑυβαση᾽ 4, πῦρ Βθὰπο γϑύβϑαμῃ αὐθάδη ΘΧΟΙ 1586 νἱα6- 
Ὀδηΐαν ΔΏΟΠΥΤΙΟ ΗΔ]. Ρ. 828, 'ροβὺ Βῦπο σνϑύβαχσα Ἰδοθηδθ βῖρηδ 
Ροϑβαϊ᾽ ΨΚ. ἴῃ Ο06108 ΡΥΙτη, ἸΏ μ5 8 ψϑυβυτῃ 887 βίρῃατῃ “.. 
Ῥιηχιῦ. --- 886 τὸ δὲ σῷος ἔλεγεν ὃ 4 ίδυμος σὺν τῷ ἴ γράφεσϑαι 

δεῖ δὲ γινώσχειν, ὅτι τὸ σῶος ἄνευ τοῦ τ ἡ παράδοσις οἶδε. 
Εἰ. ΜΝ. Ρ. 141, 48. οὗν. Πιοηῦζι! Ηθτγοάϊδη. 1 μ. 420, 28. --- 889 
ΘροΩο 1], ὁρόωο 1, ὁροῷο σἶ. --- 391 αλην 1), ἀλὴν {{. --- 8598 
δινεύουσα 1,, 80 τ 6 οοΥὙ. ἰ, --- 89 προσσοτέρων .1,.. --- 891 Τὴ 
τ ΥΡΊΠ6 βίσηῶ ᾿πη86 ϑαύαγηϊ Μαγῦϊβ θιηχῃ ἰ. --- 



το ἘΒ᾿ ἐπῖΣ 

βαίη ἀναγκαίῃ βεβιημένος ἀλγινοέσσῃ. 
εἰ δὲ Ζηνὸς ἄνακτος ἢ ἁγνῆς ᾿ἀφρογενείης 

ἴχνια βαίνῃσιν Θειαντιὰς ἀγλαόφοιτος. 
ἢ τ᾽ ἂν χρυπταδίην εὐήρεα φύξιν ἕλοιτο 
ὀτρηρὸς ϑεράπων ποσὶ παρπδλέβοιδι πιϑήσας. 40ῦ 
μὴ μὲν ἀταρτηρῇσιν ἐνὶ φρεσὶ ἐὺ 7. 

δεσπότεω φερέμεν κειμήλιον" ἡ γὰρ ὧν εἴη 
διχϑαδίη ἄτη καὶ κτήματος οἰχομένοιο 

καὶ δμωὸς προφυγόντος ἀμειλίχου. ἀλλά σ᾽ ἄνωγα 
μιμνέμεν εἶν οἴχοισι φέρειν τ᾽ εὐήρεϊ ϑυμῷ 410 
φωρίδιον βλάβος αἰνόν, ἐπεὶ μετὰ ποσσὶ διώκων 
οὔ κε κίχοις, οὐδ᾽ δἰ μὲν ἔχοις πόδας Εὐφήμοιο 
Εὐρωπηιάδαο. τὸν ἐν πολυηχέι πόντῳ 
ὦκα ϑέειν ἐνέπουσιν ὁδῷ πεφορημένον ὑγρῇ, -- 
οὐδ᾽ εἴ σοι πτερύγεσσιν ἐπήρεα νῶτα γένοιτο, 418 
οἷά γ᾽ ἐνὶ μελέεσσι Βορήιοι υἷες ἔχεσκον, 
οὺς ὑποκυσαμένη ῥαδινὴ τέκεν ᾿Θρείϑυια, 

ὁππότε μιν χορὸν ἁγνὸν ἐπ᾽ ᾿Ιλισσοῖο δοῇσιν . 
ἱσταμένην Βορέης ἀνερείψατο, τῆλε δὲ γαίης 

401 βαίη .1,, βαιῇ Κ, αὐυοᾶ σον. ΠΟΥ 1]. Ρ. θὅ9. --- Ιἢ τηδῦ- 
δ΄ῖμθ βίϑιηιδ, Τππᾶθ ΙΟγῚ8 μου ῥἱηχιῦ 1. --- 404 ἔλοιτο [7,.. --- 
406 ἀταρτηρῆισιν 1, Βθα ηἜἾ 1ῃ ΥὙ88. Βουρϑιῦ ἵ. -- 407 [ποῖρὶῦ 
70]. 615 7. -- 409 ὠροφυγόντος [ -- 410 εὐήρεα Ὑ), εὐήρεϊ υ 
- 412 οὔ κε κιχηισ 7, οὐκ ἐκίχης 4: ὝΘΠΠ1θτα βου ρβιββϑῦ 
οὔτι κίχοις᾽ σ; “86ἃ βϑυβοϊθθαῦ οὔ κε κίχοις᾽ ἴ, αὐοᾶ Ιϑτὴ εἰ 
Η. οβδοίοε Μαεϊθύίθυη. οὐ]ῦ. ΒΡΘοΙτΩ. Ι (ρ5. 1806) Ρ. 127 
Ῥοδβαθγδί. οἶν, 426. --- 418 εὐρωπηϊάδα 1,, ο δάβογ. ἴ, Ἑέρω. 
πηϊάδα 7, αὐποὰ οογ. ϑομδθίον 1. 1. οὐ ϑριύσμοσ ἀθ γΟΥΒ. ἘΘΓ. 
Ῥ. 406. --- 416 σοι 1, 7}, τοι ἢ. -- 416 ἐνὶμμελέεσσι 1, βοὰ ρυῖο- 
γα Ὡοορηΐμσχη δα. ἰ, ἐνιμμελέεσσι ΓΚ -- 411 ὑποκυσαμένη [, 
ν. Βαρτῳ τσ 5ουϊρϑι 1, ὑποκυσσαμένη Βεροὺ ἘΠ ΚΘΉΪΒ Ἐρίδὲ, 
οτἱύ. Ρ. 280 (194). -- ὠρευϑυϊαὰ 1, -υἵα οοΥΥ. ἴ, ὠρειϑυῖα ἔ. --- 
418 γχόρον ἢ. --- ἐπιλλίσσοιο 1, ἐπ’ Ἰλλίσσοιο δὲ ΘΟΥ͂Τ. ὙΝ Θββϑιτηρ,. 
Ῥ. 189 οὖ Ιδοοῦ5. δὰ Αἄ. ΧΥ͂Π ὅ1, 14. --- 419 ἀνεράψατο ΠΥ, 
ΟΟΥΥ. ὙΥ Θββϑιιηρ, 1.1., ΒΒ Κθη. 1. ΓΝ Τοῦρ. Επηθπᾶ. ἴῃ Βαϊ, 



το ἘΞ -: 

᾿Δτϑίδος ἐν νεφέεσσι μεταχρονίην φορέεσκε, 420 
, 2 Ἔκς ϑον, »...5 ΄ ΄ τ 2 ΄ 

μέσφ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ Θρήκης χιονώδεας ἷξεν ἐναύλους. --- 
ΡΤ ΕΤ π᾿ , ΄ ἤλὴι »ἢ 

οὐδ᾽ εἴ κ' ᾿Ιφίκλοιο ϑοώτερος αὐγάζοιο, 

ὅστε καὶ ἀνϑερίχοισιν ἐπέτρεχεν. οὐδέ τι καρπὸν 
σίνετ᾽ ἀήσυρα γυῖα φέρων ἐπὶ λήιον ἄκρον. 

ἰ. ΤΥ Ρ. 212, [Δ0008. 1]. 1]. -- 420 μετἀχρόνιον Ϊ,, μεταχρόνιον τ᾿, 
μεταχϑόνιον Ι80005. 1. 1., μεταχρονίην οϑὺ δρυὰ ΒαΒΉΚΘα. Βρίϑἐ, 

τ οτῦ. Ρ. 340 (201). --- φορέεσκεν Πυ. -τ- 421 μεσφοτ᾽ 1,, μεσφότ᾽ 
΄. -- χιονωδέας Τ Ὁ. --- ἵξεν 1), ΐξεν ΟΟΥΥ. ἴ. --- 499. 494 αἴονὶ 
᾿χοίζοβ ἱπ ΟἽ]. ΠΠ| 610--Ο12 (Ὀρφεύς που λέγων) οὐ ἴῃ Ἐχοσ. 
ἴπ Π. Ρ. 306, 24 Ηργῃι. (100, 88 ΒΔΟΒΠ,..), αὰοὸ δαοίογθ ἰηΐοσ Οἵ- 
ῬΒΙοϑ τϑοθρογαπῦ Ἡδυτηϑμηη. Ὁ. 512, ΤΟΌΘοΚ. ΑρΡΊ]. ῥ. 422, Μα]- 
Ἰαομ. ΕἼΡΊ.. ῬΒΠοΒ. Οὐ. 1 Ρ. 189. οἵ. ὙΥΘββθπρ. Ῥ. ἐπδ 1.9. 
422 οὐδ᾽ ἣν Πυ, οὐδ᾽ ἦν οεὖ ἴῃ ΚΙΘΒΒΙΠρΡῚ δα. ΟἸ1]., οὐδ᾽ ἂν 
δρυὰ Μυ]δοΒίστη. Ῥθυρθγᾶτῃ. σαϊραύδιῃ Ἰθοϊίομθι οὐδ᾽ ἣν αὖὐ- 
γάξοιο βδηδ πη) 6586 Θαυϊάθηη ΤΉ ῬΘΥΒαΘάΘγΘ ΠῸΠ Ρούῃϊ (γ]46 
Ἐπ ΤΙ δέ νὰ αὐγάξοιτο οὐ 412 οὖ 416), αὐδιηνὶβ οορπϊίδ, 
ΒΘ ΌΘΔΙΩ πϑο 6 ρᾶγξιοαϊα ἣν ουτὴ ορίαἐϊγο ᾿ὰποῖδ αΙββουπθυππΐ 
ΤΒοσα5 Μ. ρΡ. 261 5α., δοβδοῖον Μαϊθίθιῃ. ". 81, Ηθυτηδπητιβ 
Ορυβο. 1 ν. ὦδο 864., 811. Μαχίτητιβ πυπαυδιη ἦν, πδυᾶ τᾶτο 
εἴ κεν ορίδίνγο ᾿ὰηχιὺ (11 21 298 8060 520), ἴπ Ποο οοτΐθ βθοῦ- 
ἔὰβ8 Ηοχηθσυσῃ (Ε 218 2 80 Θ΄ 196 [141 288 Καὶ 881 8].). Θδαπ- 
ἄθ Ἠομηθγαμιη ΠΟΒΕΓῸ Ἰοοο ᾿ἱπϊἰαῦαβ 6556 ΤΠ τνἹάθίιῦ ΘὉΠῚ 
βου ογοῦ οὐδ᾽ εἴ κ᾽... αὐγάξοιο (οἴν. Ηοπι. 1 440 οὐδ᾽ εἴ κέν 
μοι ὑποσταίη ϑεὸς αὐτός. Τ' 829 οὐδ᾽ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀπο- 

φϑιμένοιο πυϑοίμην. Χ 220 801 Ψ' 540). --- αὐδάξοιο ΤχοίΖρ5 
εὖ ἴῃ ΟΒ1]. -οὐ ἴῃ ἔχορσ.; “νιάθύυσ Ἰορθμάσμι 6586 αἰξηοῖο, ὨΪ81 
ὙΘΥΒῈΒ 1η1ὔϊπιηὰ οϑῦ ἀθρταναύατα᾽ ΚΙθββίιηρ. “οαϊὰ ΠΘΑῈῸΘ αὐδάξοιο 
Ὥθαὰθ αὐγάξοιο ἔθυυὶ ααρδῦ, Υ8. 10 Ῥγο Δ ὈΠΠΠ1ὕΘΥ θη θη 8886 γἹᾶθου 
ΒΟΥΙθΘπᾶο αἶψα γένηται’ ΜΆΌΠΘΟΗ. --- Τῃ τηδυρὶπα ἴφικλος Ἰ. -- 
428 ἀνϑερικοῖσιν 1,, ἀνϑερίκεσσιν ἡ (ἄϑερ. ) οὐτὰ ΤΖοίζα. --- 
οὐδ᾽ ἔτι “Τ᾿ χοίζοβ ἴῃ ΟὨ]]. (ὉΙ ΥΘΙῸ οοα. ΒΒ οὐδέ τι). -- 424 
ἀήσυρα: ἴῃ ΤΠΔΡΘΊΩΘ κοῦφα, ἐκ τοῦ ἀείρω 1. γροβὺ ἀήσυρα 1η- 
ΒΥ Ἰορτύυν ἐλαφρὰ 1 Τχούζαο Εἶχθρ'., 864 1ῃ ΟἼ1]. “δἀϊθοῦϊνο 
ἀήσυρα 5ΌΡΘΙΒοΟΥΙΡὕπ τα ἐλαφρὰ ἴῃ οοα. .8᾽ ἐοβίθ ΚΙθββ!]ηρΊο. οἵ. 
ἨΘΒΣΟΒ. οὐ Εἰ. Μ. 5. ν. ἀήσυρον οὔ Βυϊα. 1 1 Ρ». 129 Βουῃῆ. --- 
424 αὖον 1,, αὖον τ οὕτη ΤΖθοίζα, ἄκρον 611. δ Κοββ]α ἴῃ ϑνὰ 
οτῖῦ. ΠῚ ν. 141. ον. Ηοπι. 7 2327 ἄκρον ἐπ᾽ ἀνϑερίκων καρ- 
πὸν ϑέον, οὐδὲ κατέκλων. Ηδβὶοά. ἂρ. Ἐπβίδίῃ. δὰ 1]. ρ. 348, 
20 (828, 47) ἄκρον ἐπ᾽ ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέεν, οὐδὲ κατέκλα, 

Μαχίτητιβ οὐ Αὐημηοῃ. 8 



πῶ σον 

εἰ δέ τ᾿ ἔοι κερόεσσα σὺν εὐσχόπῳ Ἑρμάωνι, 43 
οὔ χε φύγοι ϑεράπων ὀλοφώιος., ἀλλὰ τάχιστα 
εὕροις. εἰ καὶ γοῦνα ϑοώτερα καὶ πόδας ἴσχοι 
κουφοτέρους “άδαο καὶ ὠκυδρόμοιο Φαύλλου. 

μὴ μὲν δὴ συνόδοισιν ἐπιστείχουσα Σελήνη 
καὶ πλησιφαὴς εἴη δρησμοῖο τυχόντος" 480 
γὰρ ἂν ἠλασκάξοι ἐπὶ ἕξείνης τότε γαίης. 
δεσμοῖσιν ἔχοιτο παρ᾽ ὀϑνείοισι βροτοῖσιν. 
εἰ ὃὲ Κρόνῳ χρύσεντι συνείη δῖα Σελήνη, 

καί τε δμὼς προφύγῃσιν ἔχων κλωπήιον ἄχϑος, 
ἄλλοις φώρεσι κέρδος ἀποίσεται" οὐ γὰρ ὄνησιν 48 
ἁρπαχτοῖς κτεάτεσσι φέρει τηλεσκόπος ἀστήρ, 

2 ὐϑο 5 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πυραμίνων ἀϑέρων δρομάασκε πόδεσσι (ὅς ῥ᾽ ἐπὶ ἀμ 
μένους ἀϑέρας φοίτασκε πόδεσσιν 5080]. Β δα Ἠοπι. 1. 1) 
καὶ οὐ σινέσκετο καρπόν. «ἈΡο]]οη. ἘΒοά. Π 1101 τυτϑὸν ἐπ᾽ 
ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν. Τιποῖϑη. πο. ἰδ. 
ΘΟΏΒΟΥ͂. Ὁ. 8 κἂν ἵππων ὑποπτέρων ἅρμα ξεύξασϑαι ἐθέλῃ, κἂν 
ἐφ᾽ ὕδατος ἄλλους ἡ ἐπ᾽ ἀνϑερίκων ἄκρων ϑευσομένους ἄνα- 
βιβάσηται. Νοπη. θίοη. ΧΧΥ͂ΠῚ 284 εἰς δρόμον Ἰφίέμιλῳ πανο- 
μοίιος, ὅστις ἐπείγων ] ταρσὰ ποδῶν ἀβάτοιο χατέγραφεν ἄκρα 
γαλήνης, καὶ σταχύων ἐφύπερϑε “μετάρσιον εἰχε πορξίην, ] ἀν- 
ϑερίκων στατὸν (βάτον) ἄκρον ἀκαμπέα ποσσὶν ὁδεύων. δ εῖ- 
51]. Α6η. ὙΠ 808 ἡα νεῖ Ἰηἰαοίαο(}) 86γεοίϊβ 967 βιυηιηνα υοϊαγεί] 
φγαπιΐηα, ἢ66 ἐοηογα8 ΟἸγϑ8ι Ἰαδϑίδβοέ αγϊδίαβ. ἀϑουρ. Π119ὅ αὐ Ρ}εέ7 
αγρεγέα στυοϊαη8 σοι Ἰέδογ Παϑθηῖδ 1 αοημογα υἱὰ ϑιὐηνηῖα υοϑίϊσία ρο- 
παΐ παγόπα. Ονϊὰ. Μοῦ. Χ 668 8τηληὶαηὶ οοἰογὶ ρ666 ᾿ἰδαΐ ᾿αγογαηι. 
- 49 εἰδετεοι Ϊ,, εἰδέτεοξ “δόστε, ἢ τ- ἶπ ΤῊ ΡῚΠΘ βίσιδ Παπδ6 οὗ 
ΜΙ γοαΣ ρἱηχιῦ 1. -- 426 οὔ κε φύγοι Π, 01, οὐκ ἐκφύγοι , αποὰ 
οοΥΥ, ΠοΥγ11]. Ρ. 668 οὐ βοβδοῖοσς Μαεϊθίθιι. Ρ. 127, οὐ προφύγοι 
ὙΥδββϑηρ. Ρ.188, --- 428 λάδᾶο 1,, Μάδαο υ, βοτὶρδὶ “άδαο οὈ- 
βϑουΐαβ ΠΟΌΘΟΚΙΟ ῬδΙΔΙΙΡΟτΤη. Εν, θ.. Ῥ.: 229 οὐ Μοίποκιο Ῥεϊθοί. 
Ῥοεύατν. ἀπίῃ. ὅτ. Ρ. 114. --- φααλλου 16, ΟΟΥΥ. ΥΥ Θββϑιιηρ. Ὁ. 188 
οὐ ϑΟΒδ θεν Μο]θύθῃ, Ρ.127. -- 481 ἡ 1, (αὖ 480 οὐ 482. οἵτ. 
δια γβ8. 8), ἢ τ, ΒοΥῖρ81 ἡ 6011. 99 400 407 (81 291 δδ7). -- τόύγε 
1,, τότε υ. --- 482 βροτοῖσι ΠΤ Γ. --- 488 ἴτὶ γαΔΥρΡΊΠ6 βίρτιδ πὰ η86 
οὐ ϑαΐασγηὶϊ ριηχι 1. --- 484 προφύγησιν 1, προφύσῃσιν 7, αποὰ 
ΟΥ̓. ΞΡ ΖΏΟΥ ἀρ νϑῦβ. θυ. Ὁ. 40. --- 486 ἀρπακτοῖσ 1. --- 



ΤΉ ἢ 

ἀλλ᾽ ἐπάγει ϑεράποντι δολόφρονι πολλάκις ἄνδρα 
λαιδρότερον Φαίνων. καὶ φὼρ ἐπὶ φωρὶ κυρήσει. 

ΙΧ. Περὶ παίδων διδασκαλέας. 

Εἰ δὲ τέχνης ἐϑέλεις δεδαηκότας ἐντύνασϑαι 
ἢ σοφίης υἱῆας ἢ ὀτρηροὺς ϑεράποντας, 440 
χρυσοφαὴς εἴη τοι ἐπ᾽ ᾿ἀρνειοῖο Σελήνη. 
ἠξ καὶ ὠκυπόροισιν ἐπ᾿ ᾿Ιχϑύσι καλὰ φαείνοι, 
ἢ κούρης ἐπέχοι φιαρὸν δέμας Ἰκαριώνης, 
ἠὲ καὶ αἰπυτάτῳ ἐνὲ Καρκέίνῳ ἰνδάλλοιτο, 
Ζηνὸς μητιέταο κεχαρμένη. ἀχτίνεσσιν, 44 
ἢ Παφίης αἴγλῃσιν ἐρευϑομένη τετραγώνοις 
ἠὲ τριπλεύροισιν -- καί τ᾽ ἂν πολὺ λώιον εἴη --- 
ἠὲ κατ᾽ ἰϑὺν ἴῃσιν ἐφ᾽ ἑβδομάτοιο βεβῶσα 
δεικήλου, καὶ γὰρ τὸ πέλει τέχνῃσιν ὄνειαρ. 

μὴ μὲν δὴ σύνοδον τούτοις ἐνὶ τείρεσι ϑείη, 480 
ἢ διχόμηνον ἄγοι σέλας ἔκφατον, εὖτέ σε χρειὼ 
τέχνην ἢ σοφίην δεδαήμεναι ὀτρύνῃσιν᾽" 

488 φῶρ᾽ ἐπὶ φωώρεὶϊ κύρσει 1,7, φὼρ ἐπὶ φωρέϊ (φώρεϊ Ὠοτ- 
γ111.) κύρσει 9. σατῃ ΠουΊΠἴο Ρ- θ602 (αι "αάτ “αὖ ΟΒατῖέο ΠῚ 
8. Ῥ. 64, 11 τοὺς συλλῃστὰς ἐλήστευεν. φώρευς Ῥγο φὼρ ὨΘΒ010 
ΔῈ ἈΠ 5 οχϑύθι᾽). “φώρεσι βαθβυϊδυδηΐ, αὐαἰδὰθ ἔοστηῳ φωρεὺς 
Ἰτηρτοῦῶ νἱαθίαγ. οὗ ν. ὅ99᾽ σ: ἐγουστα δόϊαμη βυθῖξα ΒΕ ΙΘΟΥΣ 
τσ αῦϊο ̓ Ῥδτασδτα Ἰπ6] σΆ 8 δῦ. ὮΪΠΟ 50Υ1081, αυοὰ πηα]ο ΒΙρ:δ- 
ἐϊα8β, φῶρ᾽ ἐπὶ φωρὶ κορύσσει᾽ ἔ, φῬταρία]ϊ φὼρ ἐπὶ φωρὶ κυρή- 
σει, ἀθ βυθιθοῦϊ σταυζαύθομθ βθοῦστιβ 60]]1. 106 1065α. 124 5α. 
181 5ᾳ. ὅ71 βα., 8}. 

448 ἵἱκαριώνησ ΤΠ, -- ἀ40 ἐρευϑομένη 1,, 868 ἐ ἴπ ζ88. 
βου ρβιὺ 1. --- τετραγώνοισ [,, τετραγώνοι ἢ, αὐοά ΘΟΥΤ. Θουγ1]}}. 
Ρ. θ46. -- 441 [ποῖρὶΐ [0]. ΟΥ̓ 1. -- 448 ηΐσιν 1, ἤϊσιν ΘΟΥΤ. ἶ, 
ἴησιν Γ. -- ἐπέβδομάτοιο 1,, ἐπ᾽ ἑβδομάτοιο οοττ. 1, ἐπ᾿ ἐκδὸ. 
μάτοιο Γ4: ὑπὲκ δόμα τοῖο ῬόουΎ!]!. . 618 (Ἷ. 6. ὑπεκβεβῶσα 
δόμα δικήλου τοῖο) οὐ Κ, οοττοχὶ ἐφ᾽ ἑβδομάτοιο. -- 460 ϑαρτα 
ἈπηΠΟ ὙΘΥΒΌΤΩ πογα ἰδαϊαΒ περὶ συνόδου [,. --- ϑεη [,, ϑείη 
ΟΟΥΥ. ἴ. --- 461 εὔτέ 1,. -- 

8 Ἐ 



ἐτῶν ΕΠ ΣΕ 

οὐ γὰρ ἂν ἐκτελέσειας, δὲ βούλεαι, οὐδέ τιν᾽ ἐσϑλὴν 

παιδὶ δαημοσύνην διχομηνιὰς ἐντύνειεν, 

οὐδέ τι λειψιφαής" ἀνεμώλια δ᾽ ἔργα τίϑησιν. 4ὔὍ 

Χ, Περὶ γεωργίας. 

Εἰ δὲ γεωπονίέης σὲ φιλομβρότου ἵμερος αἱρεῖ, 

καί τ΄ ἐπὶ χρυσείης γενεῆς ἐντύνεαι ἔργα 

γαῖαν ἐπὶ ζείδωρον ἄγων εὐκαμπὲς ἄροτρον, 
ἢ γύροις ἔνι κλῆμα Μεϑυμναίου λελίησαι 
κατϑέμεναι, καὶ λαρὸν ὀπώρης εἶδαρ ἑλέσϑαι 460 
ἱμ είρεις, σκαπάνῃ τὲ λαχαινέμεν ἄμβροτον αἷαν. 
αὐτίκα τοι καὶ πᾶσαν ἐτητυμίην καταλέξω, 

ὅππως ἂν πανδῖα Σεληναίη πεπίϑοιτο, 
ΞΈΞΞ  --" 

408 ἐκτελέσειαν δά διχομηνίασ 1,, διχομήνιας (. “ΘΟὨΙΙΟΙ 
Ῥοϑϑιῦ διχόμηνις ἂν ἐντύνειεν᾽ ϑρΙύζμου. ̓ ἂθ ὙΘΙΒ. Β6Υ. Ῥ. 192. -- 
Αὐῦ ουδ᾽ τι 1,, 568 οὐ ἴῃ τᾶϑ. ἰ, οὐδ᾽ ἔτι Κ, ΘοΥΥ. 9. 

456. 406 ἀβοντε Τιχθῦζθε ἱπ ῬΤΟΟΘΙΆ1Ο ΘΟ Θηὐδ 1 ἴπ Η6- 
5101 00. Ῥ. 18 αἰδῇ. Ὧ15 νϑυ 15 τῶν τοῦ μεγάλου Ὀρφέως᾽ Ἔρ- 
γων καὶ Ἡμερῶν, ὧν Γ[Ἔργων Ὀρφέως, ἤτοι τοῦ περὶ Τεωργίας] 
οὕτως ἐστὶν ἡ ἀρχὴ “εἰ δὲ γεωπονίης᾽ κτέ. οἷν. ὙΥ ΘΒΒθ6]Ἰηρ. 
Ῥ. 184. ΤΟΌΘΟΚ. ἈΡΊΔΟΡΆ. Ῥ. 414. Μυ]]δοῖ. ΕὙΎαρτα. ῬΏ1105. ΟΥ. 
1 }.189. -- 456 γεωπονίης Πυ, γεωργίης 004. Δ΄ ΤῬ᾽χούσδιθ, γεωρ- 
γίας οοἄ. ΗΠ Τχοῦζαθ. --- φίλ᾽, ἄμβροτος οοπὶ. Ο. α. Τ6ηΖ. ἴῃ 
οοτηπαθηῦ. (6 ἐγαρτηθηὐβ ΟΥΡΒοΒ ((ἐού ϊπηρ;. 1189) Ῥ. 1ὅ, αποὰ 
Ροβίθα ἴρ88 τοι θοῦ, -- αἰρεῖ 1 (ἀοὰ ἢ). --- 481 ἐπιχουσίησ 1, 
ἐπὶ χρυσίης ῇ, ἐπὶ χρυσείης σῖ στα Ῥφοῦζα οὗ ΠΟΥ 1110 Ῥ. 069. 
- 408 ἀγοις 1,70, “γἹἀθίαν ΒΟΥ 51886 ἄγειν’ 5, ἄγων οχ Τ'χούζα 
τορι αϊ ζ. --- 459 γύροις: ἴῃ ΤΏ 8 ΡἼ ΤΠ: βόϑροις ἰ. --- κλήμα 1). - 
4600 καιλαρὸν 1}. --- εἰδὰρ 1, εἰδ᾽ ἀρ οοΥγ. 1, “εἰδ᾽ ἄρ᾽ ἔ(, εἶδαρ 
σῖ; οὐτὰ Πἰ φϑύζο οὖ γΑΙΟΚΘπδτῖο Ὀιαίν. ἴῃ ἘΠΡ. ΤΉ] αα. Ρ. 2860 
(291). -- ἐλέσϑαι 1, -- 461 εἰμεέρεισ .1), 508 ῬΥΙηδ6 5 Πα θδ6 
ὃ ΒΡ ροδϑαϊῦ 1, ἱμείρει Π᾿χούζῳθ οοα ο 65 6, τΘ] απ] ἱμείρῃ 
Ῥτγο δ 8 Θαἰδέογαϊο Το θοκίο Μυ]]ΔΟΗΪΟ, ἱμείρεις ν, --- λα- 
χαινέμεν Πυ, λαχῆναι Ῥχθύζαβ. -- αἷα 1, ν ᾿δᾶβον. 1. - 402 δή 
τοι ῬΤῸ τοι καὶ Γ᾿ χοῦζοϑβ. -- ἐτιτυμίην Τ,, --- 4β8 ἀν δία, 5θ6ὰ ἐ 
ἴῃ τᾶβ. 1,, ἂν δία γε [, ἂν πανδῖα “1 ουτα Τ᾿ χρίζδ. --- σελήνη 
πεπύϑοιτο αρυὰ “Γ᾿ χούσζθη ονυὰῦ δηΐθ Ηθίηβίασῃ, ααἱ 6Χ Θ'ΟΔΠσΟΥΙ 



ἽἝΞΕΈΕΝ .- 

ὄὕμπνιά σοι Ζήμητρος ἀερσινόοιό τε Βάκχου 
δῶρ᾽ ἀναπεμπέμεναι καὶ ἐπητανὸν ὄλβον ὀπάζειν. 46 

ΩΝ . , ψ. ἼΔ).25 ᾿" τ 
εἰ μὲν γὰρ στείχησιν ἐπ΄ Αρνειοῖο ϑοοῖο. 

’ ὔ; Ἁ 97 ’ 2 Ἁ ὔ 

πάντα φέρει κλυτὰ ἔργα φυτευέμεν ἠδὲ βαλέσϑαι 

σπέρματα καὶ σηκοὺς εὐερκέας ἀμφιπένεσϑαι" 
καὶ δ᾽ ἂν ἀεργηλὸν χῶρον τότε καλὰ τάμοιο 
βουσί τε καὶ σμινύῃσιν, ἔοι δέ κε κάρπιμος ὦκα. 410 

3] 3 ΄’ ῇ καί ’, [κ4 

ὡς δ᾽ αὕτως Ταύρῳ κεραῷ πονέεσϑαι ἕκαστα, 
ὅσσα τε γειοπόνων ἐρικυδέα φαίνεται ἔργα. 
μὴ μὲν δὴ τῆμόσδ᾽ ἐθέλειν ἐρίβωλον ἄρουραν 
"» δεν ἢ , - ᾿ ᾿᾿ 
ἄρνυσϑαι μισϑῷ ἐπι λατρίῳ᾽ οὐ γὰρ ἄμεινον, 

οὐδὲ φέροι κεν ὄνειαρ ἐπ᾽ ἀλλοτρίῳ μογέοντι 4τῦ φὲρ 9 θῶ μὸγ ᾿ 
, Ἵ [4 

εἰ δὲ Θεραπναίοισιν ἐν ἄστρασι δινεύηται 
΄ Ὁ ’, Κ ἈΝ ΟΝ 2 » 

κούρων εὐεάνου Αἰτωλίδος. ἡ τ΄ ἂν ἐμοῖσι 

ΘΙΩ ΘΠ ΔΑ ΟῺΘ 5ουρϑβιῦ “σεληναίη πεπίϑοιτο. --- ἀθὕ ἐπήητανον 1), 
ἐπήτανον ἢ, ἐπηετανὸν Τ᾽ θῦζρϑ Ρτορθαηΐθ 8Π0η. ΗΔ]. Ρ. 829 601], 
Ὦγτηῃ. Ηοπι. ἴῃ Μοτο. 118, ἐπητανὸν σῇ. --- 466 αὖ ΟΥρΒίουτα 
εἴξεγὶ Τζούζθα Εἰχθρ. ἴῃ Π. Ρ. 338,14 δρυῃ. (765, 9 Βδοθτα.). οἷ. 
ἨδΙγΊΘΏΗ. ΟτρΡἢ. ΠΣ 05 ΤιΟΌ ΘΟ. ἈΡΊΔΟΡΗΒ. ΡῬ. 422. Μυ]]δοῃ. 1. 1. 
Ρ. 189. --- ἀρνίοιο 1,, ἀρνείοιο ἢ, ἂρ νειοῖο Τχούζαθ οοᾶδχ. --- 

Ἂ 
4607 φυτεύεμεν [,. --- 408 ευερκεασ ἴ,, εὐερκέασ οοῖγ. ἰ, εὐερ- 
γέας Γ οἰύογατα Ἰθούομθσυη ᾿πΐγο ὑθχύστα ὈΙΘΡΆΠ8. - 410 σμη- 
νύηισιν τ, ΘΙΏ. ΔῊ Θββϑιἱηρ. Ρ. 839. --- δὲ καὶ Ζῇ, δέ κε 61. 5. 
- 471 πονέοιο ἕκαστα Πν, δῖα ἕκαστος ᾿π46 8Ὸ ΗομηθτΟ ΏΟΠΗ 
γαχτβ θϑὺ μἰαΐαβ. απδιπαθᾶτα Βΐο τϑαυϊτιθαγ πονέοιό χ᾽ ἕκαστα 
Ἠροτταδηη. ΟΥΡΕ. Ὁ. 149. 588η6 ἰδίαβ ἀθἕβῃαι ροβϑιῦ (γιὰ 6 δᾶ 
γ8. 8ῦ5), ὕδτηθῃ τ, δ τρις τοϑυϊαθπα τα ΘΣΙβυϊπηαν], ααθιη ῬΓῸ 
ἱπηρϑγδίγο ροβαϊῦ ποβέϑυ ροβὺ αὕτως 289 οὐ ροϑὺ ὡς δ᾽ αὕτως 
298. ργδθύθσθα, οἴν. 498 5ᾳ. οὐ ΚοΟΘΟΒΙγΙ ρῥγαθῇ. Ρ. ΧΠ]|. -- 472 
ἐρικύδέα 515 1), ἐρικύσσεα ΄. --- 418 τἡμοσδεϑέλειν 1, (οἷν. δὰ 
γϑ. 88), τῆμος δὲ ϑέλειν ἢ, τῆμόςδε ϑέλειν α΄, οὕτὰ ΠοΥΥ]]]1ο 
Ῥ. 662, τημόσδ᾽ ἐθέλειν ἃ 6 οοτν. ΟοΥμαγαϊ Τ,Θοῦ. ΑΡΟ]]. Ρ. 91. 
- ἐρίβουλον {, ααοὰ οοττ. Πόουνψη]}]. 1.1. --- 474 ἐπιλατρίωι ΤῈ 
οοττ. ΤΠ οΥγ1}}. 1. 1. -- 4ἀτὸ ἀλλοτρίωι 1,, 868 α (οταῦ η) οὗ ὁ 6ὃχ 
ΟΟΥΥ. ἰ, --- 4710 ἀστράσι ἢ. --- δεινεύηται 1,.. ---Ῥ 4171 κούροις ΠΥ, 



τὰ" ἘΠῚ ἸΞΕΘ 

μυὐύϑοισιν πεπίϑοϊο, καὶ ἀρξάμενος πονέεσϑαι 
ἀμφὶ γεωπονίῃ τε φυτείῃ 8᾽ ἱμεροέσσῃ 
ξηλωτὸς πολλοῖς κὲ πέλοις ἐπὶ κέρδει τῷδε. 480 
κήπους δ᾽ εὐϑαλέας τεύξεις καὶ γῦρον ὀρύξεις, 

γαῖαν ἀεργηλήν τε προμηϑείως ἀνύσαιο 

εὐεργόν, Μήνης ἐνὶ Καρκίνῳ αἰὐἰϑροπολεύσης. 
εἰ φλογερῷ δὲ “έοντι φάος πολυδερκχὲς ἐφείη 

ἠερόφοιτος ἄνασσα, τότε σπόρον ὁπλίσσαιο 48ὅ 
κριϑ'ὧν ἢ πυρῶν, καί τ᾿ ἂν πολύχοια γένοιτο. 
ἄλλο δὲ μή τι βάλοιο κατ᾽ αὔλακος" οὐ γὰρ ἄμεινον. 
᾿στραίη κούρη δὲ πέλει πρὸς ἅπαντα φερίστη 

σπέρματα. καὶ δὲ φυτοῖσιν ἐναίσιμος, ἔν τε βόϑροισι 

βάλλειν ἔρνεα πάντα. τάτε δρυὸς ἄκρα λέγονται. 490 

κούρων “αὖ 4110] ΒΘΙΏΡΟΓΣἢ ἰ. οἷν. 19 145 288. --- ἐτωλίδοσ 1. --- 
ἐμοῖσιν ἴ;. --- 419 φυτίη 1., φυτίῃ ὕ, ὁοτγ. σ΄ ουπι Π)ΟΥΥ1}]. Ρ. 659. 
- 480 δὲ 1, με σἷυ. --- 481 γύρον 1,, 1Ὲ ΤΑΔΥΡῚΠΘ βόθρον Ἷ: 
-- 482 ἀεργήλην 1,7}. --- προμηϑιόως 1) Ρ, ΟΟΥΥ. 6 ΟΠ ΤΥ γΊΠ110 
Ρ. θὅ9. --- 488 αἰϑροπολούσης ἴων, οἷν. δια ν8. 881. --- 484. ἐφείη 
“τησηϊυθαὐ ἃ Βοηίαουῆο τη8]6 αιοοδρέστη 6580 ῬΓῸ ἐπείη “νϑύβο- 
δατ᾽ ϑηϊτηθα νου ΤΠ οΥγ1}]. Ρ. 60ὅ9. --- 480 Τποϊρι [0]. 7’ 1,. -- 
ἦε 1,, ἀοοθαύατῃ στᾶνθιῃ 866. 1, ἢ διη. Ῥουν]}. Ρ. 648. --- 481 
μήτε ᾿βάλοι Γ. --- 488---490 αὐοτῦ τ οὐζοῦ ΟὨ]]. ΤΥ νϑ. 118 --- 181 
(Ὀρφεὺς ἐν Γεωργίᾳ γράφων). οἷν. ὙΥ̓ ΘΕΒ6]1ηρ. Ῥ. 184. ΤΟΌΘΟΚ. 
Αρίδορῃ. Ρ. 418. Μυ]] δ. 1.1. Ρ. 189. --- 489 ἐναίσιοσ 1,, ἐναί- 
σιον ἢ, οχ Τχούζῳ θη. 4. -- «αῖρο ῬΥΙΤΉ8, 5.11 ἴῃ βόϑρος 
ἰπὐθπαϊθατ. οἵ, 1]. Ρ 68 Οα, κ 617. τηϑ]ῖτη ἸρΊθαν ἐν δέ τε βόϑροις᾽ 
Ο. σ. Ιμθηζ. ἴῃ οοταχηθπῦ. 46 ἔγαρτηθηίβ Οὐρμῖοὶβ (Ἑἀοὐξίπρ. 1189) 
Ῥ. 22. -- βόϑροισιν Τὺ, βόϑροισι Τ᾿ δοῦζοΒ. --- 490 51. οὐϊδηι 
Ὑχοῦζθβ ἴῃ Ο1]., 86 ἴπ 8080]. δὰ ΤΙγΟΟρΡΠΥ. γ8. 88, αδ] Βυ 0 
ψΘΥΒΆΠ, 1[ΘΥῸΠ αἰους (ὥς ποὺ φησιν ἐν ταῖς Δωδεκαετηρίσιν 
Ὀρφεὺς βάλλειν’ τὲ), οοάϊοθθ οὖ αϊξίομθθ ἀἰβογθρῃῦ: “668- 
ὨΘΙΒ, οαϊαιῦ τὰ δὲ οὔ λέγεσϑαι. δρυὰ Τχοίζθη: βαλλειν ἔρνεα 
τὲ πάντα, τά τε δρυὸς ἄκρα λέγεται᾽ ἨθΙΒΠΗ θς Ῥ. 494. 
ὅπν. 6. ΜΌΘΙ]Θτο Δοδῦθ ἴῃ ΤΖρύζαθ οοαϊοῖρθυβ ὙΠ. 2 οὐ 8 ϑϑὲ 
βάλλειν ἐννέα πάντας τὰ τε δρυὸς λέγεται, ἴῃ ΜῊ, Τυ  ὍΖ; 
βάλλειν ἔρνεά τε πάντα τὰ τε δρυός, ΟΥχ1880 οὔτ ϑοὈαδβῦ, λέγε- 
ται. οθὕθσιμηι υἱᾶθ ὙΥ̓ Θββθ!ησ. Ρ. 136. ΤΟΌΘΟΙΚ. ΑΡΊΔΟΡὮ. ὑ. 416. 



ΣΟ ΒΝ .- 

οἴνας δ᾽ ἐξαλέασϑαι. ἐπεὶ στυγέει περίαλλα 
᾿καρίου κούρη ἑἕλίνους καὶ ἀδευκέας οἶνας, 
μνωομένη. ὅσα λυγρὰ Διωνύσοιο ἕκητι 
3 " 4 ,ὔ ’ ϑα 

Ακταῖοι μήησαντο μέϑῃ δεδμημένοι αἰνῇ 
3 ᾿ “ ῇ 3 ΄ “Ζ 

ΤΙκάριον, καί μιν στυφελαῖς κορύναις ἐδαιξαν 49 

σφαλλόμενοι δώροισι χοροιμανέος Βάκχοιο. 
ἀλλὰ σὺ Χηλάων ἐνὶ τείρεσιν αἰϑροπολεῦσαν 

εἰσορόων κερόεσσαν ἐπιφραδέως πονέεσϑαι 
"] Ἁ , ᾿ ,ὔ 3 ᾿ » , 

ἀμφὶ γεωτομίῃ" συ δέ κ ἐν νειοῖσι βάλοιο 

σπέρματα ϑαρσαλέως, ϑεῖναί τ᾽ ἐνὶ κλήματα γύροις, ὅ00 
πάντα τε δένδρεα καλά. τάτ᾽ εἴαρι τηλεϑάοντα 

ΜΌΠΙΔΟΒ. 1. 1. Ρ. 182 οὖ Τχούζθῃ δὰ Ἠθϑιοαϊ Ὁ). ὅ08 ῥ. τ 5α. 
Οαἱϑδῇ. Ὀρφεὺς δὲ μαϑηματικῶς πάντα παρακελεύεται δρᾶν. 
οἷον Σελήνης τρεχούσης περὶ, Παρϑένον, πάντα φυτεύειν πλὴν 
μόνων ἀμπέλων" μισεῖ γὰρ ἡ Παρϑένος τὴν ἄμπελον διὰ τὸν 
πατέρα Ἰκάριον. αὰ8δ8 Βραυθηθοῦ Δ]16 πᾶ, βαπῦ ἃ. Μίαχιμιο. “--- 
491 ἐπι 1,, ἐπεὶ υ οὐτὰ ΤΖθίζα. -- περὶ ἄλλα 1, Υ, περίαλλα 98 
οαπὶ Τχοίζα, δὲ Ηθυτηβηῃο ΟτΡὮ. ν. 149. ---- 492 ελινουσ [,, ἕλι- 
νοῦσ 6ΟΥΓ. ἷ, ληνοὺς ΤΖοίζοβ, ἐλινοῦς [, ἐλίνους Κα, ἑλίνους 
ΖΡ Βομιποίάον εα Νιοοπᾶ, ΑἸοχίρα. Ῥ. 184. --ὀ 498 διωνυσίέοιο 
1,. --- 495 ἵκάριον 1. --- καὶ μὴν Π|}, καί μὲν σ΄ οατα Ὑζοϑίζα 
οὖ Ῥόγνη]]ῖο Ρ. 059. --- στυφέλαϊσ 510 .1,, σταφελαῖς ἢ. --- ἀδθὅ κορύ- 
νῃσι δάϊξαν ΤοίΖαβ. --- 496 χοροιμαφήξοσ (ΏΟπ ν, 568ἃ ἡ ἀ6]618 
ἀρθθθα) ἰοβάκχου 1,, Βρἃ κ ἴῃ τᾶϑ,. βουϊρϑβιῦ ἱ, ααὶ οὐϊδιη οοτῦ. 

ἌΣ: 
χοροιμάνηεοσ ἰοβάκλχου, χοροιμανέοιο Βάκχοιο ΤΖούζθ5 ( Ἰπδθἔγαγη 
Ἰαρα]αΐατ, 564 βαϊαύΐθσα αϑαογὺ Ἰθοῖϊο ϑέθρῃ. ῬΟΘΒ. ῬἘ11ο05. χοροι- 
μανέοιο Ἰάκχου᾽ Τι,6ΏΖ2. 1.1]. Ρ. 24), χοροιμανέως ἰοβάκχου [, χοροι- 
μανέους ἰοβάκχου ἴ,, χοροιμανέος Ἰοβάκχου “1; οὐτὰ ἨἩθΥΙΊΔΠΠΟ 
ΟτΥΡἢ. ρμ.11, 568 ταθέστιπι Ροβύμ!αγθ ραΐο απο ΤΟΌΘΟΚ. ΑΡΊΔΟΡΗ. 
Ῥ. 41ῦ ἀραϊ χοροιμανέος Βάχχοιο. 51121}18 ΨΘΥΒῸΒ οχίξαβ θϑὺ 86 
(οὖ 8). -- 497 αὐἰϑροπολοῦσαν 1, εὖ ΒΆΡΓΘΒΟΓ. ἱ, αἰϑροπολοῦσαν 
{σἢ, αἰϑροπολεῦσαν ΑἸ. --- 499 δέ κεν 17 (οἷγ. δὰ νβ. 88) ἐξ 
ΟΟΥΤ. 4. --- νειοῖο .1,, νείοιο Κ, ΟΟΥΥ. 4 οὐτὰ Ἰουν 110 Ῥ. θ68. 
800 Αη ϑαρσαλέος .(0]]. 168 861 588. --- ἐπι 1, ἐπὶ Ὁ, ΒοΥῖρϑ81 
ἐνὶ (Βειίγαθρθ σὰ Κυικ ἀθ5 ΝΌΠΠΟΒ Ρ. 111) 01]. 459 ἢ γύροις 
ἔνι πλῆμα ... κατϑέμεναι οὖ Νοπῃ. ὈΟΣΟΣ ΧΙΥΠΙ 69 βαλεῖν 
τ᾽ ἐνὶ κλήματα γύροις. --- γύροις ΤΙ, γυροῖς σ΄;. --- 



απ δ΄ τ 

τέρχνεσιν ἀργεννοῖσι φίλην δείκνυσιν ὀπώρην. 
Ἢ Χ , , , ") " ἣν δὲ Σκορπιόεν δέμας αἴϑριον ἐχπεράῃσιν 

αἴγλαις ἀργεννῇσι κλυτὴ πανδῖα Σελήνη, 

σπέρματα δάσσασϑαι νειοῖς ἔνι" καὶ δέ κεν εἴη δοῦ 
πες ᾽ , 3 2 ͵ ,“ ν τήημος ἐνιβληϑέντα κατ΄ αὐλακόεσσαν ἄρουραν 

ὄμπνια Ζ)ηοῦς δῶρα καὶ ἐμπλήσειεν ἀλωήν. 
καὶ δέ κ᾽ ἀεργηλὴν γαῖαν τῆμόσδε τάμοιο. 

εἰ δ᾽ ἄρα Τοξευτῆρι φάοι ταυρῶπις ἄνασσα, 
μὴ σύγε πυροῖσιν βαλέειν χϑόνα βωτιάνειραν, ὅτ 

μηδὲ ϑέμεν κρῖ λευκὸν ἐν αὔλακι, μηδέ τιν᾽ ἄλλα 
, 4 Ἁ ““.,,3 ἰν Γῇ 2 ’ , χέδροπα᾽ πάντα γὰρ αἷψ᾽ ἁλιώσεται, οὐδέ τι ποίη 

βλωϑρὴ ὑπερτείλασα πυκάσσεται οἴνοπα βῶλον. 

ἀλλὰ σύ μοι τῆμόσδε βάλοις περιμήκεα σηκὸν 
ἄρνασιν ἠδ᾽ ἐρίφοισι, βοῶν τ᾽ εὐερχέα μάνδρην δ1ὔ 
πορσύναις, πονέοις δὲ καὶ ὠκυπόδεσσιν ἐφ᾽ ἵπποις. 
φορβήν τ᾽ ἐντύναιο νεογλαγέας περὶ πώλους. 

αὕτως δ᾽ Αἰγοκερῆα διαστείχουσα Σελήνη 
μήλοισιν σύμπασιν ἐναίσιμος ἠδὲ φερίστη, 

εἴ χὲν ἄγοις ἑτέρην χώρην ἐριαχϑέα ποίμνην ὅ90 

602 τέρχνεσιν: ἴῃ ΤΔΥρΡῚΠ6 φυτοῖς νέοις ἴ. --- ἀργέννοισι 1,7. --- 
ὅ08 σκορπίου 1,7}, 901]. γβ. 864 οῃηθηῃά. ΤοΥν1}]1. Ρ. 666. --- ὅ04 
πανδια, 5604 ἐ« ἴῃ τᾶϑ. 1. --- σελήνη 1., κι ϑιάδογ. ἴ. --- δ0ῦ δάσ- 
σεσϑαι 1,7, οοΥΥ. 6. --- ὅ06 ἄρουρα 1,, ν διάδογ. ἴ. --- ὅ07 δηουσ 
1,, δ᾽ ἠοῦσ οοτγ. ἰ (οἴτ. ΥΥ 665 6]1πρ. Ρ. 206). --- ὅ08 ἀεργήλην 1,7. 
-- ὅ10 πῦροισιν 1,, πύροισιν Υ, --- βαλλέειν 1,. --- 811 μὴ δὲ 
ΠΤ (ἀοὰ ἢ). --- μὴ δέ 1. --- δ12 χέδροπα: ἴῃ τηϑυρὶηθ αἰ αἰβύγδ, 
ὄσπρεα ἷ, ἴπ τηδύρίηθ ἀοχίγα, βοτανὴ οἰΐδυιη ὑϑοθη οῦ τηϑητι8 
βουρβιῦ αὐδχῃ ἰ. --- ἀλιώσεται 1,7, --- οὐδ᾽ ἔτι ἢ. --- 818 βλώϑρη 
ΤΥ, κ δάβου. 1, ἴῃ τπδΥρη6 χλωρὴ ἀπαλὴ οἰΐατα γὙΘΟΘΏΤΟΥ τηϑητιβ 
αυδτα ἴ. --- δὅ1ὔ ἄρνασιν: νἱάρ δᾷ ν8. 18. -- ἡ 1,, ἢ ἢ, ἠδ᾽ σῇ. 
- ὅ16 πορσύναι 1,4, δτὰ. ἔ. --- ὠκοπόδεσσιν ἔ, --- 611 νεο- 
γλαγέασ 11,, 8688 ξο ἴῃ τᾶ8. Βογϊρβὶῦ 1. --- ὅ18 αἰγοκέρῆα 1, (ἰαΐοτ 
Υ οὖ α τῶϑ.) .1. -- 



ἠδ᾽ ἀγέλας. καὶ δ᾽ ἄν κε καὶ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν 
ὦκα ϑέοι, νομὸν ἄλλον ἐπιστείβοντα πόδεσσιν. 
Ὑδροχόῳ δ᾽ ὁρόων εὐώπιδος ἀργέτιν αἴγλην θ0χοῦ 9 σ ΔΘΥ )7κῆ 

΄ ἘΣ » “ ΄ 
Μήνης εὖ μὲν ἄροτρα καὶ αὔλακα πορσύνειας, 
εὖ δὲ καὶ ἐν γύροις ὑποδέξεαι ἔρνεα καλα, ῦ3 
εὖ δ᾽ ἐν ἀεργηλοῖσιν ὕνιν πήξειας ἀρούραις. 

αὕτως δ᾽ εἰαρινοῖσιν ἐν Ιχϑύσιν ἐστὶ φερίστη 
γειοπόνοις Θειαντίς. ὅτ᾽ ὄμπνια ἔργα πένωνται 
Δηοῦς εὐωδῖνος ἐυστεφέος τ᾽ ᾿]Ιοβάλχου. 

σκέπτεσϑαι δ᾽ ἐπέοικε καὶ ἀστέρας ἠνεκὲς ἄλλους. 580 
᾿}} Ἁ Ἁ Ἁ ἰν Ἁ ;ὔ 

ἣν μὲν γὰρ Φαεϑων τε καὶ ἁγνὴ Κυπρογένεια 

Μήνῃ συμφορέωντ᾽ ἠδ᾽ εὔπτερος ᾿“ργειφόντης, 
᾿, ,Ω 2 , » τ: ΄ 

πάντα τάδ᾽ ἀλδήεντα καὶ αὔξιμα τοῖσδε πιφαύσκοις 

οι 

621 ἄν κε ,, ἂν καὶ ἢ, ἄν κε καὶ αοτματά. Ποῦ. ΔΡΟ]]. Ῥ.1ΘῚ εὖ 
σκ (πιρτοδαμξο 8ΏΟΠ. [9Π. Ρ. 262 54.), “ξογίδεβθ ἄν κεν ἐπ ̓ Βουϊρϑιῦ, 
αὐδηηαπδτη καὶ δ᾽ ἄν κε καὶ οὐΐδτη 808 Ἰεσιξατ᾽ 1. --- αἰπόλια 1, 
ρα αἰ ἴῃ τΤ88. 5ου1ρ81 ἰ. --- 522 Θεοὶ Κ, αὐυοα οοτΥ. ἀοΥμδγά. 1.1. --- 
Ἀπ ἐπιστείχοντα 6011.19 61 200 429. --- 528 ὑδροχόοσ (φυϊτηαπα 
ο ἴῃ γ88.) δὲ φέρων 1,, Ὕδροχόος τε φέρων ζΚ0, “αυοά ουπιπῦ ααϊ 
ΤῸ ποτη]ηδγο Δ ΘΞοΟΙαΐο Βαθθδηΐ. ἔγαβέγα. βουρβὶῦ ὙὝδροχόῳ δ᾽ 

ὁρόων ̓ Κ. οἷν. 81ὅ. --- ὅ24 ἐν μὲν ἢ, ᾳυοᾶ οοττ. Π)οΥγ1}]. Ὁ. 668. --- 
δ9ὅ ὑποδέξεται 1, [σ, ᾿νιᾶθ δὴ Ἰοροπάστη 81ὺ ὑπαέξεται᾽ , “568 
δρρδτϑῦ Βοο αυοατθ γοτβα Ῥγδθοθρύατη ἀδπάθτῃ ἔα]586. ἴπ46 ὑὕπο- 
ἁγήσεαι ΟΝ ἢ, Ρτϑθία!ῖ ὑποδέξεαι. -- ὅ6 εὖ δὰν αἀεργηλοισ 
συνιν [,, εὖ δ᾽ ἂν αεργήλοισ σῦνιν οΟΥ. ἰ, εὖ δ᾽ ἂν ἀεργήλοις 
σῦνιν ΓΑΙ εὖ δ᾽ ἂν ἀεργηλοῖς ὕνιν γ6] ὕννιν ΠοΥν1}]. Ρ. θ42, εὖ 
δ᾽ ἂν ἀεργήλοισιν ὕνιν ἸΔοοῦε. δά ΑΟ. ὙΠ 1τῦ, 8, εὖ δ᾽ ἐν 
ἀεργηλοῖσιν ὕνιν σἷ;. --- 821 Τποῖριῦ [0]. ΤΥ 1. - 628 πένωνται 
1 πέλωνται υ. ἸΠυα γϑυοοδν! ῥγορύθυ Ἠββιοα. Ὁ). 118 βροτή- 
σια ἔργα πένεσϑαι. ---- 829 δηοὺσ 1. - εὐωδεινὸσ [,, 5ρἃ 8ιοοθη- 
ἔπτη βογίρϑὶὺ 1, εὐωδεινόος ἔ, εὐώδινος ὙὟ 6586] ]1ηρ. Ρ. 200, εὐω- 
δῖνος οἷ; ουτα ΤΟΥΨ}}10 Ὁ. 680. -- ὅ82 συμφορέοντ᾽ ἡ Τῇ 
συμφορέοιτ᾽ ἢ 4, συμφορέηται ἢ ἴ-, συμφορέωνται ἢ ̓ Ξ οατα 
ΔΠΟΏγΟ Ηδ]. Ρ. 829, 568 Ῥτορίθυ τε καὶ φῬτδθοθαάθηὐβ νϑυβαϑ 
ΘΟΥΤΙ ΘΠ ἀστΩ ογαῦ συμφορέωντ᾽ ἠδ᾽. οἷν. δα δ1ὅ οὐ ὅ48. --- ὅ833 
τοῖσ "δὲ πιφαύσκοισ [,, τοῖσδε πιφάσκοις, [σ, ᾿οογταρίο τοῖσδε 
πιφάσκοις Βα βυϊ δ τη Ῥοξϊτβ τοῖσδε πιφαύσκοις αὔϑτη τοῖσδ᾽ ἔπι 



ἐῶ 

πολλήν τ᾽ εὐεστὼ. φερέμεν καὶ ϑέσφατον ὔλβον. 
εἰ δὲ Κρόνος χρυύεις 'ἄρης τ᾽ ὀλοφώιος εἶεν δ8ὅ 

ἀμφὶ Σεληναίῃ, μινύϑουσ᾽ ἐρικυδέα ἔργα 
ἠδ᾽ ἅλιον φαίνουσι γεωπονίην μερόπεσσι. 

τοιγὰρ ὅρα δείκηλα κατ᾿ οὐρανὸν ἀγλαὰ πρῶτον, 
οἷς κούρη Θειαντὶς ἐναίσιμα ἔργα προφαίνει, 

αὖτις δ᾽ ἀστέρα καλὸν ἐρισϑενέος Κρονίωνος δ40 
ἢ Παφίης ἢ φαιδρὸν ἐύσκοπον Ἑρμάωνα" 

ξυνὴν γὰρ τούτοισι, διοιχνεύουσα κέλευϑον 
ἀρχὴν καὶ τέλος ἐσϑλὸν ἄγει μερόπων ἐπὶ ἔργοις. 

ΧΙ. Περὶ τῶν ἐν δεσμοῖς. 

Εἰ δ᾽ ἄρα καὶ δεσμοῖσιν ἀεικέσιν ὀχμάξοιτο 
δειλὸς ἀνήρ, Κριῷ μὲν ἔχων ἐριώπιδα Μήνην δ4ὅ 
δηναιὴν εὕροι κε λύσιν δυερῶν ὀδυνάων. 

ὡς δὲ καὶ ἐν ϑερινοῖσιν ὁρωμένη εἰδώλοισιν, 

φάσκοις᾽ 4, τοῖσδε πιφαύσκοις Πᾶ. --- ὅ84 φέρεμον (ο 1π τ88.) 
1,. ---. 80 ἴάρης τ᾽ ϑυβρθοούστῃ 1δτῃ Ῥγορύθυ υ8. 800. αϑὰβ θα ὺ 
καὶ Ἄρης 5ογ1ῦ]. νἱᾶθ ϑιριὑζηθυ. 46 γϑυύβ. μ6υ. Ῥ. 28 οὖ Ὁ. ϑομῃηρὶ- 
ἄρον. Οδ]] τηδοι. 1 Ρ. 1ὅ8. --- ὅ86 ἐρικύδεα Τυ. --- ὅ87 γαιοπο- 
νίην 12. --- μερόπεσσιν ἔ. --- ὅ88 τοὶ γὰρ Τῇ. --- δίκηλα ΤΟ, 
“βου θομάθστη νἱάοίυν δείκηλα᾽ 5, αὐοὰ γϑοθριὺ ἀ. --- 6841 φαι- 
δρὸν 1,, 504 αε ἴῃ τῶβ. βουϊρβὶῦ 1. --- ὅ42 διοιχνεύουσα ΠΑΠΡΣ, 
διϊχνεύουσα ὕ. 

Τιῦα]ὰ5 περὶ τῶν ἐν δεσμοῖσ ἐν κριῶι 1,, ἐν κριῶι οτι. ΚΠ (9). 
--- 644 αἰχμάξοιτο ΤΙ, ὁοοτΥ. ἸΔοοῦΒ. δἂ Αα. ΧΠἧΠ 147,1. -- 
545 ἐριώπεα 1,Ὁ, “5᾽π8 οοπίγογθγϑίῶ ὑϑβου θπάστῃ ουϊὺ ἐριωπίδα 
μήνην, πᾶτι ἴῃ 118. δι] δου συγ ΘΟΙΡΟΒΙ Π]ΟΠ1 5 ΔΙ ὑΘ ΠΏ ΒΘΧΌΙΩ 
μδηο 501 Ῥοόβοοῦθ ἔογιηδπι ἀοοαὶϊῦ ᾿πιδὺ. δὰ Θά. α 44 Ῥ. 1388, 
61 56α4.᾿ ΒβρΙΐζπου 6 ψνϑῦβ. μι. Ρ. 1ὅ0, αθπὶ βθοαῦαβ 5. 00]]. 
ἑλικώπιδα νύμφην 86, εὐῶπις ἄνασσα 229, κούρης εὐώπιδος 
114, εὐώπιδος ήνης ὕ28, κεραὴν εὐῶπιν 81ῦ, ταυρῶπις ἄνασσα 
509, κεραῆς ταυρώπιδος 50 (ἐριῶπα Σελήνην 82, κεραῶπα ΖΣε- 
λήνην 881). --- ὕὅ46 δηναίην Πυ, οοΥτ. 8ποη. Ἦδ]. Ρ. 829. --- 
δυερῶν: ἴῃ ΤηΔΥΡῚΠ6 τῶν δεινῶν ἰ. --- 



Ξ-- Ψην ἐς Ἔ 

ἢ Διδύμοις ἢ αἰπυτάτῳ ἐνὶ Καρκίνῳ οὖσα, 
2. ’ 39 ’ ’ 
ἠὲ Νεμειήταο κατ ἀργαλέοιο δέοντος. 

πουλὺν ἐπὶ χρόνον οἴσει ἀπείρατα δεσμὰ βροτοῖσιν. 550 
εἰ δέ κεν αἰϑερίῳ ἐν Σκορπίῳ ἠδέ τ᾽ ἐλαφρῷ 
οξευτῇ. Ταύρῳ τε καὶ ἐν Ζυγῷ αἰγλήεντι Ὁ ἢ: Ταύρς ὶ ἐν Ζυγῷ αἰγλήεντι, 

ἠδὲ χαὶ ᾿ἀστραίου σταχυηφόρῳ ἀμφὶ ϑυγατρὶ 
δινεύῃσι, ταχεῖαν ἄγει λύσιν ἡμερίοισιν, 

ἔχ τε πόνων ἀνέπαυσε καὶ ἅψεα κούφισεν ἀνδρός. δδὅ 
μὴ μὲν ἁλιπλάγκτοισιν ἐν ᾿Ιχϑύσιν αὐγάξοιτο" 

ἢ γὰρ ἀναπλήσειεν ἀεικέλιον βροτὸς ἄλγος. 
καὶ δὲ μόλις δεσμοῖο δυσηχέος ἄσπετον ἄχϑος 
ἐχπροφύγοι" πολλοὶ δὲ καὶ ἐς βιότοιο τελευτὴν 
εἰλλάδας ἀργαλέας γυίων ἐφόρησαν ὕπερϑεν. ὅ600 

ἫἋ Ἁ Ἁ 3 ΄ ’ ᾽ ’ Ἁ ’ ἣν δὲ σὺν ἀστέρι Μήνη ἐνηέι καλὰ φαείνῃ 
Ἁ Ἐς ΜΝ 1 ’, Ἢ ἌΓ Ὰ 2 ὃ , 

Ζηνὸς ἡ Βρμείαο ἢ ξεύεανου Ἀφροδίτης. 

ἦ τ᾽ ἂν κουφότερός τε πόνος παῦρός τε γένοιτο. 

848 διδύμοις Τὺ, Τογΐδββθ βου θοπάστη “ι δύμοισιν 601]. νβ. 184. 
βθᾷ τὲ ἀυρία. υἱᾶθ 564 ἢ “4ρεὶ οὐ 888 λείποι οἶκον. οὐ Ο. ΒΟΒΠοΙ- 
ἄρον. δὰ δ] τάδ}. για. χΠρι. ϑδ' «αἰπυτάτωι 15) ἢ δ᾽ αἰπυτάτῳ 
ἤ, οοτν. σ. --- 801 ὡς δὲ καὶ 1, ὡς δὲ καὶ σ, “808 ορροβί ϊο 
οϑδὺ απὐθοθάθηξθυβ δῦ0 πουλὺν ἐπὶ χρόνον οὐ ὕὅ46 δηναιὴν -- 
λύσιν. ὨΪπῸ ΒΟΙ͂ΡΒῚ ἔμπαλι δ᾽. νΘΥΒὰ5. 1πΙ απ τητι ]] αὔτη τη8}6 
οχ ὅ41 Βαρρ]θύαμα οβϑὺ᾽ ἃ. ἔμπαλι ποΒίτΟ τηπιϑι αθαγη, ααδΥ6 Ῥτδθ- 
ἰ}1 εἰ δέ κεν 601]. νβ. 595 ἃ]. --- ἐν σκορπίωι αἰϑερίωι 17, αἰ- 
ϑερίῳ ἐν σκορπίῳ σ΄; αὐτὰ Του 10 Ὁ. 666. --- ὅδ8 ἠὲ ΖΊ, 
ἠδὲ ἱ. - ὅδ4 δινεύουσα Πὺ, ΒΟΥΙΡΒῚ. δινεύῃσι. -- ἡμερίοισι 6. --- 
δῦ ἄψεα ΤΏ, ἄψεα Κ. --- ὅδ1 εἰ ΤΠ, ἡ σῇ. --- ἀνατλήσειεν 
1,6, ἀναπλήσειεν ᾿' 6χ Θ᾽η. ᾿ΟΌΘΟΚΙΙ ῬΑΥΑΠΡοτη. στ. αὐ. Ῥ: 118 
ποῦ. --- βροτοῖσ (ρ ἴπ τα.) 1, βροτὸς τ». - δὅ9 βιότοιο 1,, βϑὰ 
ὅτοι ἴῃ 188. Βουιρβιῦ ἰ. --- 60 “Ι46 8ῃ βου θοπάσμι 51} ἐλλάδαν᾽ 
6: “δἷ αυϊὰ τητι Δ η τη, Ροίϊυ8 ΘΧ 1. Νδ12 ἰλλάδας 5οΥΡβθυϊστη᾽ 
ἰ. --- γυίων [,.. -- 561 ἦν δὲ 1,, ἣν δὲ Κ0 15, εἰ δὲ Κα (᾿ξοτίδβδθ 
γίοθ γϑύβῶ ὅθ4 ἢν τοβυϊπϑηάυτη ογαῦ, ἰΐὰ αὖ ραυίϊουϊαθ βθᾶθῃν 
Ῥθυπχαϊανυ θυ Ϊ). -- φαείνη 17,, ἃ 50. ἰ, φανείῃ Γ, φανείη 
ἌσΙ, φαείνῃ Εἰ. -- 



τῶν ΚΕ σα 

εἰ ὃὲ Κρόνῳ κρυερῷ ἢ ̓ά4ρεϊ συμφορέηται, 
πολλάκις ἀργαλέοιο βίῃ δεσμοῖο πονηϑεὶς ὅθ 
μέσφα πότμου φρουρεῖται ἀεὶ ἀδάμαντι συναπτῷ. 

ΧΙΠ. Περὶ κλοπῆς. 

Εἰ δέ τι κλεμμάδιον μεγάρων κειμήλιον ἔρροι., 

ἣν μὲν ἐν ᾿ἀρνειῷ κεραὴ τροχάῃσι Σελήνη, 
σώεται ἂψ ἐς δῶμα καὶ ἐς χέρας εἶσιν ἄνακτος. 

Ταύρῳ δ᾽ ἐμβεβαυῖα παλίμφοιτος κερόεξδθδα ὅτο 
πέμπει πρὸς σϑεναρὸν χτῆμα βροτόν, οὐδέ κε ῥεῖα 
αὐτὸ κίχοις. οὐδ᾽ αὐτὸς ὀνήσεται ἠλίϑιος φώρ. 
κέρδεος ἁρπαλέοιο δίκην ἰϑεῖαν ὑποσχών; 
φράζεο δ᾽ ἐς δεκάτην τόδε μοι Ταύροιο κέἕέλευϑον. 

ὅρ4 ἠ 1,, ἢ στ, ταϑ]ῖτα ἠδ᾽. --- ὅ66 Ἥοιποτ. Οα. ϑ'386 δεσμοῖς κρα- 
τεροῖσι πιεσϑεὶς αἸοῖῦ. ποι ἀδηηηδυῖτη ὑϑιηθη πονηϑείς᾽ ΤΟ οΥΎΠ]]. 
Ῥ. 668. --- ὅ606 (ἀεὶ ομλ.) συναπτῶι ἀδάμαντι ΤΠ, 0, "ἐνὶ στιβαρῷ 
ἀδάμαντι γ61 5βιτηῖ]6 αὐἱᾷ τϑαυϊτϊατ᾽ ΠοΥν1]]. 1. 1., ῬΟΒΒ65 ἐν 
ἀγνάμπτῳ ἀδάμαντι: ποΙηρθ βουίρύυμα ἔποσαῦ ἀγνάπτῳ, πτπᾶθ 
απτῷ᾽ ἰάρτια Ρ. 672, “Ῥροβύθσυϊιϑ ρτϑθίθυθπασμη θβϑθῦ, Π181 ᾿ΡΒΌΤ 
1Ππᾶ συναπτῷ νἱάοτγοῦαι βθηατη 6886. μἷπο ἀεὶ ἀδάμαντι συναπτῷ 
ἀραὶ ᾧ, ἐν ἀτρύτῳ ἀδάμαντι δποπ. ΗΔ]. Ρ. 829. 

Περὶ κλοπῆς: ἱποὶριὺ [0]. 85. 7. --- ὅ68 ἡ , ἢ ἴ, εἰ σφ», ἣν 
ΒΟΥΪΡΒῚ οὐτὰ ἃποη. δ]. Ρ. 829 60]]. νβ. 867 βα. (179 οὖ 846 5α.). 
-- 869 σώεται 1, 0, Ἴορα σεύεται. νἱᾶθ Ηδβυ οι." ΤΠ οΥν1]}]. Ρ. 668 
Ῥγοθδπΐθ Νδιοκῖο ἴθ Μέϊδηροα ἀτέοο- οτηδῖμβ ᾧ. ΕΥ̓ 1 Ῥ. 187, 
σώξεται ἴ. ναυϊσαΐατα Ἰοούϊοπθιη τουοοᾶνὶ 00]]. ΑΡΟ]]. Ἡποὰ. Π 
996 ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα σώεσϑαι (ν146 11 610 1010 ΠΙ 807) 
οὐ Ηββυοι. σώοντο: ὡρμῶντο, ἤρχοντο οὐ ΕΠ. Μ. 142, 1. -- ὅΤ1 
“σϑεναρὸν κτῆμα ἰπέογρταβ [1. 6. ϑπίάογῆμβ)] Ἰοριῦ κλέμμα, 5Βερὰ 
οριἐμούοπ πθοὸ παΐο, πθὸ 1}}} οοηγθηϊθ ΠοΥν1}}. Ρ. 068. 5[π 
ἀπθῖο σϑεναρὸν οοτγαρύαμα. 8δηῃ Ἰορθπᾶστα στυγερὸν --- οὐδ᾽ 
ἕτερεια 1,, 5868 5ρϊυἰδατα ΔΒρϑύατα βοίρϑιῦ 1, οὐδέ τε ῥεῖα 0, 
οὐδέ κε δεῖα Κ᾿. οἷν. 206. --- δ18 κέρδεοοόϑ' 510 1, κέρδεοσῦϑ'᾽ 
οοΥτ. ἱ, κέρδεος ὕὑ. --- ὕ14 ἐσ δεκάτην τόδε 1,,) εἰς δεκάτην τόδε 
75, ἑνδεκάτην τότε ἴ; οχ οοπὶ. ΠΟΥ 1]111 Ρ. 668, ουἱ οὈ]οααϊδαν ὦ 
που ἀρΌΘ ΑΒ ΠΟΥ οοπϊθούυσϑτη ἰπέουσθ ροθίαθ, αὰἱ αἱοῖῦ: 



--- ὐ δ Ξ- 

αἵ δ᾽ ἄλλαι καλαὶ καὶ ἀπήμονες ἀνέρι μοῖραι, δτῦ 
οὐδέ τ᾽ ἀνιηρὴν ἐπάγουσ᾽ ἀλιτήμονι ϑωήν., 
ἣν μὴ άρει ξυνοῖο δρόμου τετύχῃσι Σελήνη. 

εἰ δέ κε δεικήλοις Διδύμων περάῃσιν ἄνασσα, 
τέτμοις μέν, παῦρον δὲ νόῳ νοσφίζεο πῆμα. 

Καρκίένον αὖ ἐφέπουσα φαεσφόρος, εἰ μὲν ὄλοιτο 89 

ἄργυρος αἰγλήεις, ἀνάγει πάλιν ἐς τεὸν οἶκον, 
χρυσόν τ᾽ εὐλαμπῆ᾽ χτῆσις δ᾽ ἁλιώσεται ἄλλη, 

ἥτις ἂν ἐκ μεγάρων συλήσιος οἰχνεύσειεν. 
εἰ ὃὲ Πέοντος ἔχῃσι μένος πολυωπέτις αἴγλη 

ΜΜμήνης ἠυκόμοιο, τότ᾽ οὐ μάλα ϑαρσαλέος τοι ὅὅϑὅ 
αὐδήσω παλίνορσον ἑλεῖν κτέαρ. εἰ δέ τε κούρην 

Ποο, αὐυοᾶ τηοπαΐ, τηθηΐθ ἤθπθαβ ἀβαᾷπθ 8 ἀθοϊ μηδ: αἴθαι 
Ταῦ". Δ5ΒΘΩ ΙΓ ἦρε, --- ὅ16 οὐδ᾽ 1,, οὐδέ οοΥΥ. 1. --- ἂν εἰηρὴν 
1,, ἀνειηρὴν ῇ, ΟΟΥΤ. 5. -- αἰδιτήμονα 1,, αἰδήτμονα ΓΚ, ἴδῃ 
ἔογτηδ, ψοοβ αἰδήτμονα Ῥτδθ αἰδήμονα Ῥταθϑίθὺ, αποαὰθ ἀυὈϊῦ68᾽ 
ῬοΥγ1]]. ν. 669, αἰδήμονα σῇ, “αἰδήμονα ϑωήν ταϊῃ] ἰδτὴ ΟἸ τη 
ΒΒ ούατη ξαϊθ, δάθο αὖ ἀχϑήμονα οοτμητηθηαδίαγιιβ Θ5ΒΘῺ. ὨῸΠΟ 
τηγϑηΐϑ, οοαοἷ5 βουιρύατα ροθίδιῃ ἀράϊβθθ δυθιίσου ἀλιτήμονι 
ϑωήν᾽ ΠΞ. --- 18 ἣν Πυ, τϑνοοδνϊὶ εἰ οΧ βθαιθηΐθ ψϑσβιι, Ὁ] 

ἣν 
αὐυπᾶδῦ. ἴῃ Διο μοῦυ ΡΟ Ὠ181 ἔδη]ον βουιρύστῃ θεοῦ εἰ. οθίθυ 
οἷν. 1120 24τ 59. --- ὅ79 εἰ τέτμοισ μιν ἘΝ, εἰ τέτμοις μὲν ἢ 
οὐσὰ ποίδι “μὲν ὙΘΥΒᾺΒ ΠΟ Ῥϑ ϊδυτ᾽, “τέτμοις μὲν 9, “56 ὕπ1 
βθαπθηίίδ, ΠΟῚ αὐδᾶταπί. Βἰπο οὐ τέτμοις 5010 81 ἤ, “τέτμοις 
μὲν Βογ]θηυτη 6888 ΠΟ 6Χ ΡδΥΘΡΕγαΒῚ ραοί, βθα 6 βθαιθῃ- 
ὉΠῸῸΒ ΤηΔΘΏΟΡΘΙΘ ΥΩ ὈΪΡῸ, Π60 γϑοθρύϑιῃ Ἰϑτὴ ῬΓΟΌΟ ἰηξουργθία.- 
ϊοπθτα᾽ἢ ΝΎ. - νοσφίζεο Βυβροοΐστῃ. --- 580 καρκένωι {2ὺὉ, “ταΑδ] τὰ 
καρκένον᾽ ῬΟΥΤ11]. Ρ. 668, ααθπι Ββθουιδα8 ΒΌΤ 0011. νβ8. 2406. 
αὖ 1,064 αὐτ᾽ 1". --- ἕλοιτο 1,, ἔλοιτο ΟΟΥΥ. ἰ, ἕλοιτο Κ0, ὅῤόετο 
 6Χ 6. ΤΟΌΘΟΚΙ Ῥαίθο]. Ἰΐπρ: α τ. ρ. 421. --- ὕὅ82 κτῆσιν δ᾽ 
ἁλιώσεται ἄλλην Τυ, κτῆσις δ᾽ ἁλιώσεται ἄλλη ΤοΥγ1}}. Ρ. 668 
601]. γβ8. 512. --- ὅ88 ἤτισ 1,, ἥτις υ, ἤν (ἤν) τις [ον 1}. .. Ι. 
- οἰχνεύσειεν ΤΠ, ἰχνεύσειεν υ. --- ὕδδ τοτου [,, τότ᾽ οὐ 
οοττ. ἰ, αποᾶ τϑοθρὶὺ ἢ, τότ᾽ αὖ 91 ᾿ταρτορδηΐθ ἅ. -- ϑαρσά- 
λεός σοι 1,3, ϑαρσαλέος σοι 4, ἀθαὰθ τηυ]ϊΐαση δρξαϊδ, αὐϊη 
ΒΟΥΙΌΟΥθΙη ϑαρσαλέος τοι, υὖ γ8. 108᾽ “, αποᾶ τρορθριῦ ἢ. --- 



᾿στραίην διίῃσι͵ κερασφόρος ἀργέτα Μήνη, 
δηϑύνει κλόπιον, χρόνιον δ᾽ ἀναφάίνεται αὖτις" 

δήεις τ΄, εἰ Χηλῇσιν ὁμοδρομέοι χερόεσσα, 
εὕροις τ΄, εἰ καὶ ἐπ᾿ ὀκταπόδῃ βεβαυῖα τύχῃσι ὅ90 

Σκορπίῳ. ἣν δέ γε Τοξότεω δέμας αἰνὸν ἔχῃσιν, 
ὄλλυται, ἕρμαιον δὲ πέλει φώρεσσιν ἀνιγροῖς. 
Αἰγόκερω δ᾽ εἴ κεν κλυτὰ τείρεα. παμφαίνῃσιν 

αἴγλῃσιν φιαρῇσι παλιστρέπτοιο Σελήνης, 
ἦ τ᾽ ἂν δηναιὴ πέλοι εὕρεσις. εἰ δέ κεν ἄστρον ὅ9ὅ 
Ὑδροχόου διίῃσιν ἀγαυὴ Θειαντίνη, 

ἐν δοιῇ σῶσίς τοι ἀπολλυμένου κτεάνοιο. 

ὡς δὲ καὶ εἰαρινοῖσιν ἐν Ἰχϑύσιν αἰϑροπολεύσης 

εὐχεράου Μήνης, μόλις οἴσεαι, ὅττι κακὸς φὼρ 
ἐν παλάμαις κεν ἕλῃ" ϑαμέως δέ κεν ἀμφὶ κλοπείου 600 

δ87 “Δστραίου 1,0, ΒΟΥΡΒΙ “στραίην 6011...9 114 219 291 488. 
-- κέρασφόροσ 1... -τ ὅ89 δηεισ κ᾽ 1,, δήεις κ᾽ 7, δήοις κ᾽ Ὁ, 
δήοις δ᾽ ᾿. Βογῖρβὶ δήεις τ΄. πα !οα ίγατη ὑποῦυν νϑβ. 004. “-- 
ὅ91 οὐ 592 ἴπνθυβο ΟΥ̓ΙΗΘ βου ρβιῦ 1,, ΤΩ 6115 ῬΥϑθβου ὐ8. ΟΟΥΤ. ἦ. 
- ὅ91 ἔχησι 1, ἔχῃσι ζ0. --- 92 ἑρμαῖον 100. --- ὅ94 παλιστρεπτοῖο 
1}0.--- δ9ὅ δηναίη 1,0, ΘΟΥΥ. ΔΠΟΗ. ΗΔ]. Ῥ. 829. --- πέλοι 1,, 588 οι 
Θ ΘΟΥτ. ἰ. --- ὅ91 ἐν δοιη σῶσίσ τε 1,, ἐν δοίῃ σώσειστε Γ,, ἐν δοίῃ 
σώσεις τε ἢ, ἐνδίη σώσοις κεν “ρου! αἴαπᾶ, ΒΘΥΎΘΥΘΙῚΒ Ρδυύθμι Ρου- 
αἰΐαθ ῬΟΒΒΘββΙ Οῃ δ᾽ ΤοΥγ1]]. Ρ.661, “ἐν δοίῃ, σώσειας ὭΘΒΟΪΟ αα18. 
δ11ὰ8 ἐ ἐν δοίῃ σώσειν τι, αὖ Βθπαπατη ΗΟἸΊΘΥΘΟ ἐν δοίῃ νῆας σαω- 
σέμεν ἢ ἀπολέσϑαι᾽ 4, ἐν δοιῇ «σώσεις τε δΏΟΗ. δ]. ρ.829, ἐν 
δοίῃ σῶώσίς τοι ον. --- Τὰ τδΥρΊηΘ σχ ἐν δισταγμῶι ἰ. -- ὅ98 αἰδρο- 
πολεύσης 1 ΑΞ, αἰϑροπολούσης υὑ. --- ὅ99 καὶ φωρὸσ 1, καὶ φῶρος 
ἤ, κε φώρ τις Ῥουνῖ!!. Ῥ. θὅ8 (56 Ἰάδπι ρ.6602 ᾿φώρευς ρτοὸ φὼρ 
ὨΘΒΟΙ͂Ο 8 8188 Θχβίθῦ, ἴουίθ γβ. ὅϑ9 ροββϑῦ ἸῺ βαθϑυϊυαϊ᾽), κε 
φῶρος 516 “1};, 50Υ1051 κακὸς φὼρ. --- 000 εἰ (πο εἰς) παλάμασ 
μεν ελη .1,, εἰ π. κεν ἔληι ὁοΥτ. 1, εἰς π. κεν ἕλοι [, εἰς π. μὲν 
ἕλοι ῬοΙνΠ]. Ῥ. θὕ8. “οὐϊαπι ἀπρΙοχ ἂν ΑὐΠοοΥατα. πο γ6 Ῥοϑαϊῦ 
Μαχίτηθβ γ8. 21 [αὔθτὴ γ]46] οὐ ΒΙτΆ1]106Υ ἀλρ]οχ κὲν νϑβ. ὅ9986. 
ΠΘαὰΘ ΘΏ1ΠῚ Δ] θυ 1 Οατη, ΘοΥν1}1ο ἴῃ μὲν γαὰπίδν θυῖτη᾽ Ηθγτηϑηῃ. 
δα ΟΡ. 11}. νβ8. 347. “π18ὶ οουγαρίστῃ θβὺ κὲν ἕλοι Ἰαϊθίαμθ 
ἔλϑη νοὶ βίη] αὐϊὰ, βου πάθη νἹάθίαῦ φωρεύς, 46 αὐτῶ γο018 



πς ΜῈ τ-. 

εἰσαΐοις. τὰ δὲ πολλὰ πέλοντ᾽ ἀνεμώλιοι αὕτῶς 

μῦϑοι ἐπαγγελίῃσι κεναῖς ϑέλγοντες ἀκουᾶς. 
εἰ δὲ Σεληναίη ξυνὴν τρίβον ἐγκονέῃσιν 

ἄστροις ἀργαλέοις. δήεις χκτέαρ. ἣν δὲ φερίστοις, 
Ζηνὶ κελαινεφέι ᾿ " ᾿ θ0ὅ 
Ξ 3 ἘΞ χλόπιον χτέαρ ὄλλυται αὕτως. 

οὔτι λίην" φώρεσσι δ᾽ ἐναίσιμα γίνεται ἐσϑλὰ 608 

ξοττηϑ, οοπΐογαβ γ8. 438᾽ 5. ἐς παλάμας κε πέλοι ἢ (πέλῃ 1). 
βαυΐάθτηῃ ἀ6 1Ἰζοταῦδ, Ρασγίϊοαϊα κε (Δ ποη. ΗΔ]. ρ. 829 αἴδοστῦ ἤοιη. Θὰ. 
ὃ 188 τῷ κε μαλ᾽ ἤ εν ἔμεινε) δρυὰ απο ροθίϑιῃ σαϊὰθ ἀὰ- 
Ὀϊΐο. αἴᾶγα ΒΟΥΪΡΒΙ ὅττι κακὸς φὼρ ἐν παλάμαις κεν ἕλῃ 60]. 
Ηοτα. Θά. μ 329 ἐν χερσὶν ἑλών. --- κλοπειου 1,, 568 ᾧ 1ῃ τ88. 
οχαγανιῦ 1, ααἰ Ῥγϑθύθγθδ ΞΌΡΙΆ, ΡΑΘΒΌΙ Ἰπηδτα ἘΣ ΠΑ θατα βου ρϑιῦ 
αἰ, κλοπείου ῳ, Ἀκλοπαίου ἀκ. --- ΟΟ1 εἰσαϊοισ ΤΙ εἰσαϊ, οἵἷσ 5106 
οΟΥΥ. ἰ, εἰσαΐοις υ. --- ταδὲ 1), τάδε ἴ, τὰ δὲ υ. --- αὕτωσ 11,. --- 
6002 ἐπαγγελίηισι [Ν, 568 ἢ 1η ΓΤ. Ι. -- 608 ξυνὸν 1, ξυνὴν ἢ οχ 
6. Του "ΠΡ. 068. --- ἐνκονέηισιν 1, ἐν κονέησιν Κ,, οοττ. ΠοΥγ1]}. 
1.1. --- 604 ἀργαλέοισ [,, 568 γροεὺ ἕ τϑ5. --- δηεισ1,, δὴ εἰσ ΘΟΥΥ. 1. 
- θ0ὅ κελαινεφέεν 17, ΟΟΥΥ. 9. --- “Ππδοῦηδθ8 βίρτιδ Ροβῦ κελαινε- 
φέι Ῥοβαϊ, αὉΪ βθαπθοδῦαν ΜΘΓΟΌΣΙΙ εὐ Ὑβῃβθυῖβ οοχηγηθιη ογθϊο᾽ αὶ 
τϑοὐββίτηθ, αὖ ἀοοοὺ μετάφρασις. --- αὕτωσ 1. --- Ῥοϑὺῦ γ8. θ0ὅ 
βϑαυππέαν 1ῃ ᾿ (οἐ Ὁὺ ἄπο νϑύβϑὰβ ἦν δ᾽ ἔσχηι κρονίωνα σελη- 
ναίη ἁμαδίη 1 ἐν γενέϑληι, παραδοσ μιν ἐπ᾿ ἠγάϑεον φαέϑοντα, 
46 αὐαἰθὰβ μΒαθο ἃ ᾿δαπίαθιῃ, 51 αὐἱα νἱᾶθο, ΠἴῸ Ὡ1Π1] Ὠ181 ΤΟΥ 
ὑρηθΌταβ γἱᾶθο. 8. ΠΘΟῸΘ αποτηοᾶο ΕΠΡΙΟΧ Ιον]8 τηθιηοσϑῦϊο 
ΘΧΡΙΠΙΟΔΥ ρῬοββὶῦ, πθο αὐαἰὰ ααὖ ἐν γενέϑλῃ ἀρυὰ σπο ρορδίϑτῃ, 
δυῦ παράδος μιν, ΘΟ αὐτὰ ΟΥ̓ΛΏΪΠΟ γ8. 606 564. 5101 γϑιπῦ, Ρθτ- 
ΒΡΊΘΘΥΘ γᾷ]θο. Βΐπο ΠΟΒ] ἾΡ808 ὙΘΥΒῸΒ ἸΏΟΙΒ ΠΟ] 051, αῸἹΡΡΘ ἃΡοτ- 
ἀἸββίτηθ δἰϊαπαθ ᾿πέττιβοβ. ΟἿἹ δϑϑοπθταγ ὦ “ηδηϊξοβύατα δϑὺ 
Ῥαγδργαβίθῃ ΠΟῸῚ ἸΘΟΊΒ86 γϑύβαβ 600 οὖ 607, αὐο5 τϑοῦθ β60]υ- 
βἰβίι. υἱαθηθαῦ οαϑὰ 8]16τὸ ἤπο 6886 ἀθ] αἱ ΟΧ οδριΐθ ῬΎΙΠΊΟ, 
ὉΌΪ ἴϑτὰ ἀοοοῦ ῬδυρΏγδ515 οὐϊατη 46 γενέσει Ἰοσαζαχη 6586 ΡΟΘ- 
ἰατη᾽. τϑοΐβ βῆ ἀπῦῖο. σγἱὰθ Ῥυϊπηατη ΟΔΥΤΩΪΠη8 οαραΐ. «--- 
Επίδτα δπΐο οὔτι λίην. ([«ποᾶὰ ἤποπι οοπὐϊηθῦ δατηοη! 018, ΠΘ 
αἰταΐθ σϑὶῦ ΟὟ τὸπι ἔατίο Δ]αίδῃι ΤΟΥ 856 ἄραργθ: οἴ, 
ΑἸ 579) Ἰδσιηδθ πρῦε Ροβυϊῇ Κ. --- 008 Ἰποῖριῦ 01. ΒΤ 
- αἰνέσιμα 1,. ἐναίσιμα υ. --- γίνεται [,, γείνεται ΟΟΥΥ. ἱ. --- 



ἘΞ ὃς 

τείρεα Κυπρογένεια καὶ αἰγλήεις Ζιὸς ἀστὴρ 
ἠδὲ καὶ ὠκυδρόμοιο φερεπτέρου Ἑρμάωνος. 

610. φερεπτέρου 1,, ΒΙσ  Π ὑφέν ἸΤηΐγϑ, Ρἰηχιῦ ἰ. --- Βυ Ρβουιρῦϊο 
μαξίμου περὶ καταρχῶν πεπλήρωται βιβλίον ἕν 7,75. -- Ἡχοῦζθϑ 
ἴῃ Ῥγοοθιηῖ0 δὰ Ηθβιοαὶ 0}. Ρ. 18 (ἰδιδί. πᾶθο δῇονι: καὶ τῶν 
μὲν. Ἔργων Ὀρφέως οὕτως ἐστὶν ἡ ἀρχή (ὐἹὰθ ΒΌΡΤ, δὰ γϑ. 450). 
αἷ δὲ Ἡμέραι ἤτοι αἵ ᾿Εφημερίδες αὐτοῦ “ἄρχονται οὕτως ᾿παάντ᾽ 
ἐδάης, Μουσαῖξε ϑεοφραδές" εἶ δέ σ᾽ ἀνώγει | ϑυμὸς ἐπωνυμίας 
Τήνης κατὰ μοῖραν ἀκοῦσαι, Ι δεῖζά τοι ἐξερέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ 
βάλλεο σῇσιν, Ϊ οἵην τάξιν ἔχοντα κυρεῖ" μάλα, γὰρ χρέος ἐστὶν 
ἴδμεναι, ὡς αὕτη παρέχει κλέος ἄντυγι μηνός." (165 ῬΥΪΟΓΘΒ 
ὙΘΙΒᾺΒ ἴῃ ΟἿ]. ΧΙ 149---161 γϑοαγγτιηὖ, αὉΪ κατὰ μοῖραν ἀεῖσαι 
Ἰοσιύαγ. οἷν. Ἡδυτάθηη. ΟΥΡΗ. Ρ. 494. ἸμοΌΘ0Ε. ΑρΊΔΟΡΗἢ. νη. 414.) 
δι6ο οχ θοᾶθῃι νἱαθηΐαν Μδχιμὶ ἀθοθυρύα 6556 οδυυηΐϊηθ, ααΠ 
ϑᾶμαο ᾿πξθργατη οϑβοὺ Οδϊβίοσα., αὐοοῦτη οομβθαῦ Β. ΟἼἸΒΘ]ΚΘ 
Ἵ, 1. ». 102 ΒοΒ νϑυύϑαβ 50} βμηθιη ΟΔΥΠΪηἰ8Β ἃ ΜδΧΙΟ βουϊρῦοβ 
{1588 ΘΟΠΙ]ΟΙΘηΒ. ΟὉΟΓΆΤ. Ὠ1}1] ῬτΌοΟ. 

Οομϑρθούυβ ρυϑϑοϊραοσθπι οΟΑΙΟΙ5 17, ὙἹΌΙΟΥ 1. 

α ῬΠῸ ε 110 ὅ26. εξ ῬΥῸ α 286 ὅθ. 
α ῬΙῸ ὃν 419. 
α ῬΙῸ ὁ 410 δδ84 ὅ76. γτὸ σι (1409) 284. 
α ῬΙῸ ὁ ἴ. ῬΙῸ οἷς 284. ὁ ΡΙῸ ἃ 121. 
α Ῥῖο ν 101 428. ρῖῸ συ 98. αὖ ΡτῸ ἄρα 2ὅ. αὖον γτο ἄκρον 424. 
αν ῬΙῸ ε 149 168 168 587 608. καὶ ρΡῖοὸ κείν) 107 209 470 δ51. 

8 ῬΙῸ αἱ 149 4771 008. “κε(9) Ῥγο καὶ 108 884. 
αν ῬΙῸ ῃ 860. καὶ ρῖο μὴ 287. ἡ ὕῖΙὸ αἐ 82 819. 
αν Ῥ7Ὸ ο 844. 

βρ Ῥῖὸ ρρ 179. 
γ᾽ δρυμάδη5 207. ΟἸΙΒΒῸΤ 521. 
γ8ὲ ῬΙῸ κε 44. κὲ ῬΙῸ γὲ 48. γὲ Ῥ͵τῸ τὲ 800 491. 
ὃ δουπμάδηβ ἴῃ ἠδ᾽ ὕ48. ἦ γγὸ ἠδ᾽ 5156 ὕ82 (004). ἠὲ ΡΙῸ 

ἠδὲ δ88. 
δ Ῥγοὸ 9" 228. 
δ Ρῥζὸ 2 570. 
δέ ΡΥῸ κὲ 480. δὲτ ὕτῸ κὲν 160. δέ γγο τε 10. τὲ ρτῸ δέ 8. 

οὔτ᾽ γτο οὐδ᾽ 5818. 
ε Δρυμπάδηβ ἴῃ ἠὲ 480. εὖ ΡΙῸ υ 198. (νιθ εἰ.) 
ξ ΟἸϊΒβαμ (20) ὅ706. ἠ γῖο ἠέ 08. ὃ ΡῖῸ εὖν 878. (νΙἀ6 εἰ.) 
ὲ ΤῸ ἡ 9802. 



8 ΗΓῸ ο 88 ὅ80. εφὲρ ΡὈΙῸ ορο 28. ε Ρὕ͵ΓῸ οὐ ὅ97. ο ὑΓῸ ὲ 
9ὅ 184 201 488 491 δ84. 

εἰ Δουπάδῃβ 579. 
ει ῬτῸ ἡ 18 δ51. ἢ ΡῖῸ εἰ (7) 9ὅ 165 847 (422). ἣν γῖὸ εἴ κ᾽ 

422, γτὸ εἰ 578. 
ει γγοι (186) 166 102 180 198 2117 (222) 291 8512 8510 458 461 

410 ὅ29 (6009) ὅ7176 6006. εἐ ρῖὸ εν 48 102 108 2234 286 294 
821 461 406 4179 491 ὅϑ8., (ιο ΡΙῸ δὲ 482. 

ειν ρτο ὧν 211. ὧσ γτὸ εἰ δ01. 
ἐξ γγὸ εἰσ 828. 
ἐπὶ γτο περὶ 2817. ἐπ᾿ ρτὸ ὑπ᾽ 804. 
εὖ γτοὸ ἐν 586. ἐν γῖὸ εὖ 851. 
ῃ ϑουμπάδηβ 490. οτηΐβϑυμ 438. 
ἢ ῬἴῸ α 218 224, 
ἢ ῬΤἴο ε 108 886 448 4τ0 49ῦΌ. λη ΡῥΥῸ μι 17. ησ τὸ τν 8716. 

ι Η]Ὸ ἡ 2 106 191 402. ἐ ΡΗ7Ὸ ῃ 221 448. 
Ἢ ῬΙῸ ον 207. ἣν Ῥ7Ὸ οὐ 20 842 412. οὐ Ρ1ῖῸ ῃ 991 8540 848 

510. ο Ρ7Ὸ ἡ 420 6085. ο Ρ7Ὸ ἣν 0. οὐ ΡΙῸ ἣν ὅδ. ουν 
ῬῦΙῸ ἣν 09. οὐὔσ ῬΙῸ η 3501. οὐὔσὰ ΡΙῸ ησι ὅῦ4. ρὴ γΡ͵ΤῸ 
ἀφ 116. 

3. δουπάδηβ 518. 
ε δυπάδῃηβ (10) 498 ὅδ7 570. οἸμίβδαιῃ 2 (19) 88 109 234 450 

600. εξιὴν Ὁ7Ὸ ἐξέιὰν 218. τὴν ὕΤῸ ἐξιὰν 224. , 
ιν τηῦσΐαμη ΔΌυπαδη5 28 180 217 89. οτἸηϊββυτη: Υ. δα 2. 
ἐ ῬΙῸ ε 216 ὅ79. 
«Ῥτο ν 000. ἀεί ρτῖὸ ἄν 107. 
{Ῥῆο υ ὅδ. 
Ἀ Ό͵ΤῸ πὶ 98. (π ΡἴῸ κ 2962 νυν. ρύβϑξ) 
ἘΠ ΡεΟ χ 111. 
κ᾿ δυυπάδῃβ 61. καὶ ΔΌυπαδη5 284. 
ἈΕῚ ΤῸ τὸ 17 ὅ89. τε} ὕὅτο πε 809. 571. 
λλ: ῥύὸ ἃ 418 510. 
μ᾿ Θυπμάδη8 (62). μὡμ ΡΙ͂Ὸ μ' 98 821 861 410. ὦ ΟὨλββιιηι 489. 
μὲν το κεν 100. 
μπ ρῖο πῃ 119. 
ν δουμπᾶάδηβ 80 ὅ82, οἸηΐϊββαηι ὅ0 ὅδ᾽ 601 107 401 ὅ06 ὅ68 δ18. 
ν ἐφεῖκ. ἀυμπᾶάδηβ 4 18 61 90 109 1714 196 2290 238 2438 997 

801 840 8417 420 489. ογηΐδδυμῃη 17 289 483 591. 
ΡΓΙῸ γ 17 20 608, (νυ ΡΙῸ γε 118) 
ῬΙῸ κ 11 (422). 
ΡΥΙῸ ο 8310. 
ΡὈ͵ΙῸ σ 82. ! 
ΡΙῸ υ 8524. ου ῬΡ1Ὸ οἐεν ὕθϑ8, 
δὈυηαδηβ 46 (184) ὅ78. οτηϊββατῃ 418. 
ΡΙῸ σ 718. οἱο ΡΙῸ οἱσι 815 499. σιν ΡΙῸ οἷο 848. 
Μαχίνιιβ οὐ Απιτηοθῃ. 4 

ΘΙ Θθ νὰ 



πὶ ΥΘΌΟΝΣΣ 

οῬίου 8. πὺ Ῥῖὸ μοὸ 2906. 
Ο ῬΙῸ ὦ ὅ1 122 261. ὅ82 ὅ87. ὦ ΡΥῸ ὁ 1609 1902 194, 
οἱσ ῬΥο ὧν 468 4177. ὧν Ῥτὸ οὐσ᾽ 161. οσ ὕτῖὸ ῳ ὕ28. οὐ Ῥτί 

ῳ 80. ὧν Ρ7Ὸ ο 180. ὧν ΡῥΙῸ ον ὅϑ80. 
οἱσ ΤῸ οἱσιν ὅ230. οἷσιν Ῥ1Ὸ οἱα 86. 
π᾿ δουυμᾶδῃβ 111. 
πγῖο ν ὅθ00. 
πὶ γῖοὸ ῳ 448. 
9 δρυπᾶάδῃβ 549. 
σα Δρυαμάδηβ 162 (219) 801 8527 ὅ206. σ ΡΙῸ σόα 112 1602 218 8576, 

σ οτηΐβδυμῃ 98 (1409) 168 2834 (266) 879 δ16. 
σ ὕΓἋ0 ε 8460. 
σ Ῥῖο τ ὕβ8ϑδ. πρὸς ῥῖῸ ποτὶ 119. δέ τε ῬγῸ δ᾽ ἐς 127. 
τ δρυμπᾶδηβ 12 3171 ὅϑῦ. ογηϊδϑαση 69 312. 
τ Ῥῖο κα 28. 
τ Ῥῖο π ὅδ. 
τ τὸ ῳ 5314. 
αἰζξορταρῃῖα: σ (219) ὅ26. ου 820. ο 578. 
Ἰδουπῷ 98 212 880 886 468 ὅ21 ὅ66 60ὅ 606. 
ἐταπβυααίαίο 1ιὐδογδγασα 61 107 (296 ν. ργδϑί) 827 829 599. 

γουθοσυτη δ51 ὅ66. 
ψούβαῦστῃ 24 591 606 88. 

7) 

77) 

“““ὩὩππἰὐδω. οἱ πὐϑδαεωαιν ονόνον. ἀντ... 



ΕΚΤΩΝ 

ΑΜΜΩΝΟΣ ΚΑΤΑΡΧΩΝ, 



ἸΤΖοῦζθοβ ἴῃ ΑἸΠΘροΣῖῖΒ Πιδα 15 

ΤΠ 11 ἐν τροπικοῖς οἵ Ἕλληνες ἦσαν πυργοποιοῦντες. 
120 ὅτι δ᾽ εἰσὶν εὐέμπτωτα τὰ τροπικοῖς πραχϑέντα, 

πᾶς ἀστρολόγος ἐκβοᾷ καὶ Καταρχαὶς ὃ Ἄμμων. 
Μ 4 ἐκτίσϑη παρὰ γνώμην γὰρ ϑεῶν τῶν .ἀϑανάτων 

εἰς κάκιστον ϑεμάτιον ἐν τροπικοῖς, ὡς εἶπον" 
διὸ καὶ οὐ μακρόχρονον ἔμελλε πεφυκέναι. 

Αὰ Η 111 Πδθὸ οϑὺ 1ο. Εν. Βοϊββομδαιι δαπούαθιο “Οὐδηηθειβ 1 
Απροᾶ. Οχοῃ. ἔ. 1Π Ρ. 882 δηΐθ βοβο αμ ἃ 86 τϑρουύσμι αὐοᾶ- 
ατθ 1086 ΤΘΡΘΥΙ ἴῃ Ὁ [1. 6. οοά. Ῥαγβιη. 2044], νϑυβύτῃ μϑἰϑῦ 1π|- 
Ρϑυξβούσπη ἐν τροπικοῖς --- καταρχῶν, ἸΘηηπηδ, ἔογίαββθ βοθιια 8 
ἀπᾶθ βθαυθηὐίδ, βαπῦ ἀθρτοτηρία. ἴῃ Ὁ [--- 4] ροϑβῦ 11 π60188 ἀπδ8 
ῬΓΟΥΒῈΒ θνγδηϊάδβ βθαυϊίαν ἔγδιστη ΘΗ ατη γρορθίϑθ διϑίγο! ορῚ, Ατησπο-: 
τἶβ ραΐο: ἐν τροπικοῖς κτέ. Μαχίτηο Ροθύδθ ΒΟ5 ΨΘΥΒι8 τη8]6 
δατυάϊοαντ Οτϑτηθν 1.1. Ρ. 419. δοβᾶάβθῃι “ἐκ τῶν Ἄμμωνος Κατ-᾿ 
αρχῶν᾽ ἀραϊῦ Ρ. Μαεΐτδηρα Απροᾶ. αν. Π ῥ. 618. 

ΤΖρύσθβ ἴῃ Ἐχθρθθὶ ΠΙδαῚβ ᾿. 88, 6 Ἠσυτη. (τθῦ, 1 ΒΟ.) 
ἔτι δὲ ὁ μαϑηματικός φησιν Ἄμμων ἐν ταῖς ἑαυτοῦ Καταρφ- 
χαῖς" ἐν “στερεοῖς ἕῴοις κτέ. δἴαπθ 10. Ρ. 54,1 ἔτι δὲ οἵ μαϑη- ' 
ματικοί, Ἄ μμωῶν καὶ Τίμαιος, Πτολεμαῖος, Παῦλος " Ἕκτόριος, 
ννουβίων, Κολόκυνϑος, Πρωταγόρας, Νικήρατος, Δωρόϑεος. 
καὶ λοιποὶ κτὲ. 

Νϑβοῖο δὴ 1ὶἄθιη Αὐησαοῃ 510, οαἱ ζδιηοϑιιβ 1116 Ἡθυγηθβ ΤΎΪΒ- 
τηθριβῦαβ Ἰατρομαϑηματικὰ 8υδ ᾿ἀοαϊοανὶ! (πρὸς Ἄμμωνα Αἰγύ- 
πτιον) ροβύ ἸδυδδΌ]] γι 1). ἨΟΘΒΟἾ 6111 ἸΔΡοΥθυ 8818 πθρΊθρθηΐοῦ. 
ὑτδοίαϊα Ὁ Ἴα]. 1.α. Τάρ]ογο ἴῃ ῬΏγ81015 οὖ τηϑθᾶ. ΟἿ. ΠΟΥ. 1 
Ῥ. 881---596 001]. 480---440. 

Α ἴ. 6. οοᾶδχ Ῥαυϊβίηιυβ 2644. 
Αὐ ἰᾶθιη οοάθχ ἰβθβϑύθ Βοϊββϑοῃϑᾷϊο, 
σιν αρι ,.»,» ἰοβύθ Οὐϑηηθσο. 
οοὔδθχ Βοαϊ]θίδηυβ δρυὰ ΟΥϑιηθυυτη. 
οοὔοχ Μίαίϊγδηραθ (νθομαβ 904). 
οοᾶθχ ΠΡ 51Θη815 ΗΘΥΤΘΏΏ]. 
Αυρυβύαβ Νδθοῖκ ἴῃ Μόϊδησοβ Οατέοο- ΟΠ 1η85 
ΠΥ 1 ». 107 .5α. 

Ξ ΌΘΟΒ 



ἱ 
ἽἜ «ὦ 5Ὰ).9 Ἢ , Δὲ Ω “ 

ν τροπικοῖς οὔτ᾽ ἂρ γαμέειν καλὸν οὔτε γάμοιο 
μνηστείην ἐρατὴν τελέειν. οὐ κτήσιος ὠνήν᾽ 
μηδὲ δαημοσύνην τέχνης τινὸς ἄρχεο τῆμος. 
εἰ δὲ καὶ ἄλλο τι πρᾶγμα ϑέλεις μίμνειν ἐπὶ δηρόν, 
(ἡ σύγε τοῦτ᾽ ἔρξῃς τροπικοῖς Μήνης ἐνεούης" ὅ 
πάντα γὰρ ἐν πρραριοῖσι παῤίνεροπο ἐχτελέϑουσι. 

καὶ χρησμοὶ καὶ ὀνξιροὶ ψεύδοντ᾽ ἐν τροπικοῖσι. 
ῥηιδίως δ᾽ ὁ λαβὼν καὶ ἀσπασίως ἀποτίσει. 

πλώειν δ᾽ εἰς ξείνην καὶ ὁδεύειν ἣν ἐθέλῃσϑα, 
2 »" , ’ Ι " 2 Υ͂ 

ἐν τροπικοῖς κέλομαι" νόστος δὲ τοι ἔσσεται ὠκύς, 10 

καὶ εἰς οἶκον ἴϑι τῆμος ξείνης ἀπὸ γαίης. 

οΥβαΒ 1---14 βϑυνδίϊ! βαηῦ ἴῃ 4.80. --- Ἰ αὖ 480, ἂρ Ή. 
-- 3 τσ τη» 48, ὥραν μνησϑείην Βοϊββοηδᾶθ. -- ἐρατεινὴν 
Ἴ Δ Σ 4]. οὐκ ἐτήσιος᾽ Μαίνδηρδ. --- ὠνήν ΑΥ ΒΟ, ἣν 4“ -- 
8 μήτε ΕΣ μηδὲ ἢ. --- 4 ἄλλό τι 4586. --- πρῆγμα ἢ. -- 
ἐπιδηρὸν Α΄“, -- - ὃ ἔρξεις ΑΟ, ἕξεις Β, ογὰ. ἢ. --- 6 παλίντονα 
ΑΒΟ, οι. ". -- ἐχτελέουσι {1.8 Ὁ: ᾿ἰκτελέθουσι οοηΐ. Ἡ. -- 
{ ψεύδοντ᾽ 1η ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΙΩ γοοᾶνῦ ἡ. -- ξ8 δ᾽ οι. 4806, 
βοσαϊῦ ἡ. -- λαβών τι καὶ Ἡ. --- ἀποδώσει Ἢ. --- 9 εἰ δὲ ἸΣ 
πλώην Α, εἰ δὲ ξένην πλοίην Β, εἰ δὲ ξένην πλώειν Ο᾽, “ταρ]ϊὰ 
ξοτϑῦ εἰ δὲ ξείνην πλεῖν᾽ 6 ῬΆ.]Ο ρῬοβὺ “ἕοσίαββθ εἰ δὲ ξείνῃ 
πλεῖν Βοϊδβομϑαθ, εἰς ξεένην δὲ πλέειν ἢ, Ῥγϑθϑία]] πλώειν δ᾽ εἰς 
ξείνην. -- ὁδευέμεν η. -- ἣν ἐθέλησθα ΑΒΟ, γῆν ἐϑέλησϑα 
Βοϊββομϑαᾶθ, οουτ. ἢ. --- 10 νοῦσος 4 ΒΟ, “ϑεὺ νόστος οοῃϊθοίατδ, 
ΠΟΘΌΠΘΙΙ, οοπβυτηαία Ὑϑγβῖ 8 ΑἸατηοπΐβ ἃ Τούζϑ, οἵὐα 5 Εχθ- 
8681. Ρ. 88’ Βοϊββοπδᾶθ. -- δέ σοι Ο. --α- 11 καὶ εἰς οἶκον ἴϑη 
ΙΒ, ἣν εἰς οἶκον ἴῃς Ἡ. --- ξένης Α8. --- 



ἡ ΡΟΣ ὁ τοαυϑ 

ἣν δὲ φύγῃ ϑεράπων κακομήχανος ἐν τροπικοῖσιν, 
3. 5 » ᾽ 5. εὖ "Ἃ 
ἀψ εἰς οἶκον ἄνακτος ἐλεύσεται οὐδ΄ υὑπαλύξει" 

κλέψας δ᾽ ἐν τροπικοῖσιν ἁλίσκεται οὐδέ τε λήσει. 

ἘΠῚ 

Ἔν στερεοῖς ξῴοις ξείνην εἰς γαῖαν ἐπειχϑεὶς 1ὅ 
δηρὸν ἐκεῖ μενέεις, καί τοι νόστος βραδύς ἐστιν. 

ἀρξαμένη δὲ νόσος στερεοῖς κακή" οὐδὲ γὰρ ὦκα 
παύεται, ἀλλὰ μένει τε νόσος καὶ πολλάκις ἄνδρας 
ὥλεσεν, εἰ μή τις Μήνην ϑεὸς εἴσιδεν ἐσϑ'ιλός. 

19 ἦν ΑὉ, --- 183 ἀψ Ο. --- 14 “χλέχτες 4. 5ἷδ, αὐ νἱἀθύυν ἃ 
ΡΥ. τὰ.; ἀδιπᾶθ κλέψης ν6] κλέψτις, 1{0πτῶ ΘΗ Τα ταθρηα ἴῃ αὐαἰηΐα 
᾿ογα’ Οταμιθῦ. -- - ἁλώσεται Ή. 

γοιϑὰβ 1ὅ---19 οσϑύθηῦ ἴῃ 7). --- 1ὅ “μοααϊξαν Αὐσηοη ἀθ 
5011418 56:18, στερεοῖς, αὐ8θ Βαηὖὺ τροπικοῖς οοπίγατία: ααϑηι 
ϑιαϊθοῦϊν! σδξερεὸς 5]6}1ΠΟΔὐΟΠΘιη ἴῃ ἸΘΧΙΟΙΒ ΟῚ ΥΘΡΘΙΊΟ, πἰϑὶ ἴῃ- 
παϑίαν δὉ ΗθΒυ ΒΟ 000 τηθπᾶοβο: στερεαΐ τινὲς τῶν δικαστι- 
κῶν ψήφων, ἄλλοι δὲ ἀστέρας. νἱὰθ Το τν 1]. δα ΟΠατῖδ.᾽ Βοῖδ- 
Βοηδάθ, ααἱ οομἔουτ! ᾿αροὺ Μαποίμου. ΥἹ 89 οὐ 800. --- 10 βραδὺς 
ἔσται Ἢ. -- 18 μένει τε νόσος ἴῃ Ββριοϊοπθη γοοαγῦ ἡ. -- 
19 μῆνιν 7), μήνην ΟΟὨΪ. Ή. 



ΙΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΒΌΜ. 

ΝαχηοΥΒ παᾶθ ροβι 5 Μαχίπγιμ, 1{ὐθτῶ 4 Ατητηοηθηι ᾿Π 108 71 γΟ]α]. 

Αβϑύθυιβοαβ ἔ ΠΌΤΗΘΙΟ αἰῆχαβ γοοθ ἀοϑισηδῦ οοπθοίατα τοϑυϊθαΐθτ. 

ἀβλαβέως 10 
ἀγανῇσι 120. ἀγανωτέρη 2 
ἀγαυή 191 211 280 ὅ90. ἀγαυ- 

οὔ 218. ἀγαυῇ 264 
ἀγέλας 521 
ἀγηνορέῃσι 902 
ἀγλαοεργός 608 
ἀγλαόν 81. ἀγλαά ὕϑ8 ὅ88 
ἀγλαοφεγγέα 189 
ἀγλαόφοιτος, 408 
ἁγνή ὅ81. ἁγνῆς 402. 

92ῦ 418 
ἄγχι 3902 
ἀγχόϑι" 992 
ἄγω: ἄγει 180 210 200 ὅ48 

ὅ04. ἄγῃσι 91. ἄγοις ὅ20. 
ἄγοι 48 1τὸ 281 208 451. 
ἄγε 15. 141 276. ἀγέμεν 289. 
ἄγων 458. ἄγουσ᾽ 2806. ἄξει 
180. «ἤγαγε, 122. ἄγεται 514. 
ἄγοιδ᾽ 81. ἀγάγοιο 1838. ἀγα- 
γέσϑαι 00 119 

ἀδάμαντι ὅ06 
ἀδευκέος 189. 

ἀδευκέας 492 
ἄδην 904 
ἀεί 005 

«ς ΄ 

ἀγνον 

ἀδευκέα 33. 

ἀεικελίῃ 18. ἀεικέλιον 122 
ὅδ1 

ἀεικές 119. ἀεικέα 209. 
κέσιν ὕὅ44 

ἀεργηλόν. 409. ἀεργηλήν 482 
808. ἀεργηλοῖσιν 526 

ἀερσινόοιο 4θ4 
ἀήσυρα 424 

᾽ 
αεξει- 

ἀϑρήσαις 849 8170. ἀϑρῆσαι 
167. ἀϑρήσας ϑῦ 

αἷαν͵ 401. αἴῃ 9 
αἰγιόχῳ 811 
αἴγλη 2ὅ8 ὅϑ8δά. αἴγλῃ 1 81. 

αἴγλην ὅ0 108 ὅ28. αἴγλαις 
04. αἴγλῃσιν 440 ὅ94 

αἰγλήεις 81 609. αἰγλήεσσα 
240. αἰγλήεντι 1871 192 δδ2. 

Αἰγοκερῆος 80 89 288. Αἴγοκε- 
ρῆν. 129. Αἰγοκερῆα 328 
518. Αἰγόκερω ὅ98. Αἰγό- 
κερῷ 818 

Ἄιδα 181 
αἰέν 98 
αἰϑερίοιο 19. αἰϑερίῳ δ51 
αἴϑριον 5808 
αἰϑροπολεύσης 801 488 ὅ98- 

αἰθροπολεῦσαν 491 



αἷμα: αἵματος 214 808. αἴματι 
818, 

αἱματόεντι 241 
αἱμορύτοισιν 198 
αἱμυλέίοισι 802 
αἰνετόν 90 
αἶνόν 807 411 ὅ91. 

αἰνὰ 248 
αἰνοτλήτου 809. αἰνότλητον 224 
αἴξ: αἰγῶν 521 
αἰπόλια 521 
αἰπυτάτῳ 444 ὅ48 
αἵρεῖ 456. ᾿ἕλῃσι 8ῦ8. ἕλῃ 600. 

ἕλοις 8δὅ. ἑλεῦν ὅ86. ἕλοιτο 
404. ΠΗ, 4600 

απἴροιτο 80 
ἀΐσσω: ἀΐξησι 114 
ἀιστῶσαι 2366 
αἰσυλοεργόν 868 
Αἰτωλίδος 411 
αἷψα 886 888 400. αἶψ᾽ δ12 
ἀκεσφορίην 107 175 2017: 9145 
ἀκήματα 142 
ἀκηράτου 77 
ἀκλέα 1586 
ἀκμή 28ὅ. ἀκμήν 802 
ἀκοίτην 110 
ἄκοιτιν 67 98 
ἀκουάς 602 

ἄκριτα 101 
ἄκρον 4245, 
᾿Δκταῖοι 494 
ἀκτίνεσσι 248 445. ἀκτῖνας δ4 
ἀκωκῇ 804 
ἀλάληνται 922 
ἀλγινόεντι 229. ἀλγινόεντα 124, 

ἀλγινοέσσῃ 141 401. ἀλγινό- 
εσσαν 890 

ἄλγος 168 178 110 198 246 δδ7. 
ἄλγους 200. ἄλγεα 228 292 

ἀλγυνθείη 200 
ἀλδήεντα 588 
ἀλεύηται. 8389. ἀλέηται 809. ἀλέῃ 

810. ἀλεύεσϑαι 2391. ἀλέα- 
σϑαι 110 298 

αἰνῇ 494. 

ἄκρα 490 

δ0 

ἂν 28 81 99 104 107 

--- 

ἄλην 891 
ἅλιον δὅ87 
ἁλιόω: ἁλιώσεται 5812 583 
ἁλιπλάγπτοισιν ὅδ6 
ἁλίσκεται Α 14 
ἀλιτήμονι ὉΠ 
ἀλκήν 296 
ἀλλὰ 2314 820 371 8719 409 426 

4971 ὅ14 Α 18. ἀλλ᾽ 1017 897 
487 

ἀλλοδαπῇ ὅ. ἀλλοδαπήν 21 
ἄλλον 5822. ἄλλο 481 Α 4. ἄλλα 

ὅ11. ἄλλοις 485. ἄλλους 580. 
ἄλλη 119 ὅ82. ἄλλαι δ18. 
ἄλλας 241 

ἀλλοτρίῳ 41ὅ 
ἄλοχος 100 
ἄλσει 842 
ἀλυσκάξοντι 591 
ἀλωήν ὅ07 
ἅμα 006 
ἀμαρυγήν ὅ2. ἀμαρυγαῖς 26 
ἀμβλίσχω: ἀμβλώσῃ 187. ἀμ- 

βλώσειε 206. ἀμβλώοι 172. 
ἀμβλώεσϑαι 21ὅ 

ἀμβλώσιμον 21 ᾿ 
ἄμβλωσις 262. ἀμβλώσει 191. 

ἀμβλώσεις 218 
ἄμβροτον 461 
ἀμειλίχου 409 
ἄμεινον 151 4714 487 
ἀμυδρή 209 
᾿Δμυπλαίοισιν 3357 
ἀμφήκεϊ 980 
ἀμφί 4719 499 ὅ86 δὅδ8 600 
ἀμφιπένεσϑαι 4608 
ἀμφίς 1609 

0 128 
184 196 218 226 289 
840 861 860 8710 884 
400 404 407 431 447 
4085 471 480 ὅ08 ὅ88 
καὶ δ᾽ ἄν 21 ὅδ 118 
καὶ δ᾽ ἄν κε(ν) 88 46 

8966 521 

181 
828 
89 
408 
ὅ98. 
469. 
808 



ἀνά 471 
ἀναβλήδην 287 
ἀναγκαίη 3248. 

886 401 
ἀνάγω: ἀνάγει ὕϑ81. ἀνάγῃ 869. 

ἀνάγοιο 844 
ἀναδέξεται, 807 
ἀναιρέω: ἀνέλοιο 21 
ἀνακτόρῳ 806 
ἄναξ 8385ὅ.ὡ ἄνακτος 8348 85 

805 819 5117 5871 396 402 
ὅ609 Α 18. ἄνακτα 889. ἄνα- 
τας 9521 

ἀναπαύω: ἀνέπαυσε δ0Ὅ 
ἀναπεμπέμεναι 4θὅ 
ἀναπλήσειεν 507 
ἀνάρσιον 216 
ἄνασσα 2329 486 ὅ09 δ78. ἄνασ- 

σαν τὸ 
ἀναφαίνεται ὅ88 
ἄνεισιν 361 
ἀνεμώλιος 114. ἀνεμώλιον 118 

199 398. ἀνεμώλιοι 601. ἀνε- 
μώλια 4ἀδὅ 

ἀνερείψατο 4195 
ἄνευ 211 809 
ἀνήρ 16 τι 10ὅ 181 806 817 

8599 δ4. ἀνέρος 888. ἀνδρός 
861 δδδ. ἀνέρι 617 98 164 
288 20ὅ 808 381 890 5795. 
ἀνδρί 214. ἄνδρα 289 487. 
ἄνδρεσσιν 10, ἄνδρας Α 18 

ἀνϑερίκοισιν 428 
ἀνθρώπων 894. ἀνθρώποις 210. 

ἀνθρώποισιν 149 
ἀνιγροῖς 592 
ἀνίη: ἀνίης 509. 

ἀνίας 291 
ἀνιηρήν ὅ10 
ἀντήσειεν 201 
ἀνύῃσι 82. ἀνύσας 80. ἀνύσαιο 

28} 514 482 , 
ἄνωγα 19 409 
ἀοσσητῆρα 810 
ἅπαντα 488. ἅπασαν 88 

ἀναγκαίῃ 121 

ἀνίην 224. 

΄΄ 

ἄπειμι: ἀπέσσεαι 29 
ἀπείρατα δδ0 
ἀπειρέσια ϑ 
ἀπήμονα 40 44 2ὅ9. ἀπήμονες 

δ18 
ἀπό 818 Α 11. ἄπο 204. ἀπ᾽ 

280 290 816 
ἀπόκρυφος 886 
ἀπολείπων 817 
ἀπολλυμένου ὅ97 
ἀπονέεσϑαι 20 
ἀποσείσεται 156 
ἀποτίσει 4.8 
ἀποφέρω: ἀποίσεται 488 
ἄπρηκτα 87 
ἄρα 28: 12 181 208 2868 320 

801 886 ὅ09 δ44. ἄρ᾽ 8389 
810 818 882. ἄρ 4 1Ὲῳ 

ἀργαλέοιο 5849 50. ἀργαλέου 
249. ἀργαλέοις 6004. “ἀργαλέῃ 
221. ἀργαλέην 148. ἀργαλέων 
152. ἀργαλέας ὅ60 

᾿Ἰργειφόντης 552 
ἀργεννοῖσι 502. ἀργεννῇσι ὅ04 
ἀργέτα 806 ὅ8δ7 
ἀργέτιν ὅ0 δ28 
ἄργυρος 81 
ἀρημένος 147 
Ἴάφης 2608 800 ὅ8δὅ. Ἄρεϊ 5864. 

Ἄρει δ11 
ἄρϑρα 208 
ἄρνασιν δ1 
᾿ἀρνειοῖο 12 145 527 441 460. 

᾿ἀρνειῷ ὅ68 
ἄρνυται 9718. ἄρνυσϑαι 414 
ἄροτρον 458, ἄροτρα ὅ24 
ἄρουραν 418 ὅ00. ἀρούραις ὅ26 
ἁρπακτοῖς 480 

ἁρπαλέοιο δ18 
᾿Δρσίππης 92 
ἀρτεμίην 2384 278. 

184 
ἀρτιπόδεσσι 196 
ἀρτίφρων 126 
ἀρτύνοιο 88 

ἀρτεμίῃσιν 



τττ-- 

ἀρχή 188. ἀρχήν 45 
ἄρχομαι: ἄρχεο 4 8. ᾿ἄρξ ται 

911: ἄρξασϑαι 202. ἀρξαμε- 
νος, 418. ἀρξαμένη Α 11 

ἀρωγήν 184 
ἀσπασίως 29 4 8 
ἄσπετον ὅδ8. ἄσπετ᾽ 101 
ἀστασίην ΤΠ 
ἀστήρ 188 480 009. ἀστέρι 8398 

5601. ἀστέρα ὅ40. ἀστέρας 
ὅ0 18 ὅ80 

᾿Ἡστραίη 219 291 488, ᾿ἀστραέης 
114. ᾿ἀστραίην 9 87: 

Δστραίου ὅ858 
ἄστρον 20 121 222 267 590. 

ἄστρα 210. ἄστροις 6004. ἄσ- 
τρασι 18 86 1860 146 2602 288 
410 

ἄσχετον 908 
ἀτάλαντα 12 
ἀτάρβητος ὅ8 
ἀταρπόν 28 ὅ1 
ἀταρτηρῷ 884. ἀταρτηροί 828. 

ἀταρτηρῇσιν 400 
ἀτενεῖ 106 
ἄτη 408, ἄτῃ 400. ἄτην 1601 20 
ἀτηράς 112 
᾿Δ4τϑίδος 420 
Ἄτλαντος 82 
ἀτρεμίην 29ὅ 
αὖἡ᾽ 108 249 2917 ὅ80 
αὐγάζηται 08 114 118. αὐγά- 

ξοιο 811 422. αὐγαζοιτο 11 
δῦθ 

αὐγῇσι 8 
αὐδήεντι 190 
αὐδήσω 104 δὅ80 
αὐλακόεσσαν ὅ00 
αὔλακος 481. αὔλακι 511. αὖ- 

λακα ὕ24 ᾿ 
αὕλιν 848 
αὔξιμα δὅ88 
αὐτίκα 4602 
αὖτις 10 287 380 848 ὅ40 ὅ88 
αὐτόματος 302 

ὅ8 

βοῦς: 

αὐτός 928. 572. αὐτή 117 206. 
αὐτῆς 92. αὐτῇ: 21. αὐτόν. 
92 129, αὐτό 812 

αὕτως 2850 288 298 297 800 
,ϑ816 818 471 ὅ18 5217 

αὔτως 810 601 60 

ἀφνειοῦ 8898 8582 
᾿ἀφρογενείης 402 
᾿Δφροδίτης ὅ02 
ἄχϑος 110 199 484 δδ8 
ἄψ ὅ09 4 18 
ἄψεα ὕδδ 
βαίνῃσιν 408. βαίνουσαν ὅθ. 

βαίη 401. βεβαυῖα ὅ90. βε- 
ὥσα 448 

Βάλχοιο 490. Βάκχου 464 
βάλλειν 490. βάλοις 204 514. 

βαλέειν ὅ10. βάλοιο 481 499. 
βαλέσϑαι 401 

βαμβαίνοντα 848 
βαρύϑῃσιν 1δὅ. βαρύϑοιτο 212 
βασίλεια 841 
βέλτερον 294 
βησσήεντα 41 
βιάω: βιήσεται 348. βεβιημένος 

401 
βίῃ ὅθ 
βίον 818 
βιότοιο 110 144 δῦ9. βιότῳ 189 
βλάβος 411 
βλάψει 802 
βλύξοντος 804 
βλωϑρή ὅ18 
βοηδρομίαν 881 
βόϑροισι 489 
Βορέης 419 
Βορήιοι 4160 
βούλεαι 600 810 48. βούλεο 214 

Βούός 102. βοῶν δ1ῦ. 
βουσί 410 

βραδύς Α 1ὸ 
βρέφος 226 240. βρεφέεσσι 211 
βρίϑουσαν 86 
βροτός ὅδ. βροτοῖο 168. βροτῷ 

190 228 288 890. βροτὸν 109 



180 289 ὅ71. βροτοῖσι 4 482 
δῦ0. βροτοῖς 140 

βῶλον 518 
βωτιάνειραν 810 
γαίης 419 4381 4 11. γαίῃ ὅ. 

γαῖαν 21 522 408 482 5608 
Ψ' ἘΝ ΤῸ 

γαίοντος 852 
γαμέειν 4 1. 

γημαμένη 90 
γαμίων 122 
γάμος 188. γάμοιο Α 1. γάμου 

,39 91. γάμον θ4 
γάρ 88 δά "πὖ 94 98 121 189 

149 1064 1771 194 196 201 
210 289 260 212 814 856 
801 889 449 4606 512 ὅ81 
ὅ42 Α ὁ 117. ργαθίθσθα γίᾶθ 
ἦ οἱ οὐ 

γαστέρος 204. γαστρός 201 
γε 485 118 100 281 281 296 

8582 841 691. ,. 146 8321 
849 416. νἱάθ γ᾽ οὐ σύγε 

γειοπόνων 412. γειοπόνοις ὅ28 
γείτοσι 81 
γενεῆς 401 
γενέϑλῃ 601 
γεωπονίης 480. γεωπονίῃ 4719. 

γεωπονίην 587 
γεωτομίῃ 499 (βεα γ. Ῥυϑϑῇ) 
γηθέω: γεγηθῶς 999 
γίνεται θ08. γίνηται 252. γίνοιο 

222. γένοιτο 416 486 ὅ68 
γλήνεσιν 11. γλήνεσσι 102 
γοῦνα 421 
γριπεῦσιν 40 
γυῖα 211 200 424. γυίων 150 

240 ὅθ0. γυίοισιν 280. γυίοις 
284 

γυνή 1δῦ 180 199 240. γυναικί 
201 270. γυναῖκα 104 208, 
“γυναικῶν 94. γυναιξίν 220 

γῦρον 481. γύροις 459 ὅ00 δ2ὅ 
δαημοσύνην 4δ4 Α 8 
δαΐζω: ἐδάιξαν 49 

γαμέοιο 134. 

δ9 

δαίομαι: δάσσασϑαι δ0ῦ 
δακρυόεντα 292 
δακρύοισι 591 
δάμαρτα 182 
δαμάσειεν 289. 

494 
δέ..8Ὲ 29.395. 41. .106.1735:.190 

102 2271 288 245 251 2600 
210 886 888 8590 419 410 
484 487 488 499 δὅ79 ὅ92 
600 601 4 10 17. δ᾽ 10 22 
21 89 42 45 δὅ 600 608 Τ1 
109 116 120 180 107 
181 107. 1908..910 229 
282 28ὅ 2485 240 210 
288 2017 298 8071 . 544 
851 8568 860 5878 88 
ἀδῦ 481 491 δ18 020 
521 ὅ80 ὅ40 ὅ70 δὅ14 ὅτ 
582 588 ὅ98 608 4 8589 14. 
Ργδθίθσθα υἱᾶβ εἰ, ἤν, καί, 

δεδμημένοι 

ως 

δεδαήμεναι 402. δεδαηκότας 
489 

δείδιϑι 220. δείδιϑ᾽ δῦ 
δεικήλου. 449. δεικήλῳ 22 8571. 

δείκηλα ὅ88. δεικήλοισιν 900. 
δεικήλοις ὅ18 

δείκνυσιν 802 
δειλός δ4ῦ 
δείματι 8580 
δεινά 228. 
δειρῆς 108. δειρήν 88 
δεκάτην ὅτ4 
δέμας 266 290 804 448 ὅ098 

591 
δένδρεα 01 
δέρκωνται δ1 
δεσμοῖο Ὁ68 ὕὅθῦΌ. δεσμά δ0. 

δεσμοῖσιν 452 44 
δεσπόσυνον 829. δεσποσύνων 

592 
δεσπότεω 401 
δευτατίῃ 800 
δευτέρῃ ἃ 118 188 240 844 



----- 

8860. δεύτερον 48 91 127 131 
1600 281 288 

δέχοιο 840. δέξωνται 808. δει- 
δέχϑαι 149 

δή 196 20ὅ 861. ργαθίεγθα υἱᾶθ 
μέν 

δηϑύνει 8806 ὅ88. δηϑύνῃσι 22. 
δηϑύνων 29 

Δήμητρος 4604 
δήμου 380 
δηναιή 5898. δηναιόν 8ὅ9. δη- 

ναιήν ὅ46 
δηρόν 9 29 181 209 289 244 

507. 510 518. .4΄ 4160 
δήω: δήεις ὅ89 604 
4ηώ: ΖΔηοὺς ὅ07 ὅ29 
διάμετρα ὅ8 
διασκίδνησι 94 
διαστείχῃσιν 211. διαστείχουσα 

280 Ὁ18 
Διδύμων 518. Διδύμοισι 96 

178. Διδύμοις ὕ48 
δίδωμι: δοίη 809. δώσει 140 
δέειμι: διέῃσι ὅ81 96 
δίξεο 808 
ΖΔέίκῃ 208. δώιην 869 ὅ78. δέκῃ- 

σιν 117 
δινεύῃσι δὅ4. δινεύουσα 898. 

δινεύηται 186 476 
διοιχνεύοι 861. διοιχνεύουσα 

δ42 
δῖος: δῖα 118 142 201 864 489. 

δίῃ 8 6006. δῖαν 189 
διχϑαδίη 408 
διχομηνιάς 454 
διχομήνιδὲ 184 
διχομήνου 818. διχόμηνον 2917 

451 
διώκων 411 
4ιωναΐίῃ 812 
Διωνύσοιο 498 
ὃμώς 384 8318 484. δὃμωός 409, 

ὁμῶα 842. δμῶ᾽ 8069. δμώων 
820. δμώεσσι 128 

δοιῇ ὅ97 

00 

δοιῶν 228 
δολιχός 87. δολιχήν 238 
δολοφρονι 4857 
δόμον ϑ8ῦ 338 8817 400 
δοῦλος 399 
δρασσομένη 111 
δρησμοῖο 8609 480. δὁρησμόν 890 
δρησμοσύνης 881 
δρήστῃ 384. δρήστην 861. δρῆ- 

σται 8328 
δρῆστιν 8105 
δρόμον 8471 3125, 
δρυμά 41 
δρυός" 490 
δυερήν θ0ὅ. δυερῶν ὅ48. δυε- 

ρῇσι 182 
δυηπαϑέεσσι 128 
δυσαχϑέα 808 
δυσηλεγέος 202. δυσηλεγέεσσιν 

817. δυσηλεγέας 218 
δυσηχέος δ88 
δυσόργητον 104 
δυσπαϑέοντι 219 
δυσπέμφελον 88 865 
δυσπονέως 194. 

δύστλητος 2608. δύστλητον 2580. 
δύστλητα 1117 

δύσφορον 10ῦ 
δώδεκα 144 
δῶμα 509. δῶμ᾽ 119 829. δώ- 

ματα 814. δώμασιν 888 
δῶρα ὅ07. δῶρ᾽ 4658. δώροισι 

496 
ἑβδομάτοιο 448 
ἐγγυαλίξει 242 
ἐγγύς 159 
ἐγκονέῃσιν 6008 
ἐγκύρσειε ει 
ἐγρεκύδοιμος 208 
ἐγώ: μοι 18 14 116 141 274 

216 284 5814 δϊ74 
ἐδητύν 3828 
ἕδνα 69. ἕδνοις 86 
ἐθέλεις 489. ἐθέλῃσθα Α 9. 

ἐθέλοις 51. ἐθέλειν 418 

δρόμου 517 



εἰ 11 90 114 188 204 286 812 

818 415 421 484 ὅ89 590 

Α 19. εἰ δέ 1 8 18 18 59 

82 96 102 128 1555 100 168 

916 891 5910. τυ 267... 80 

809 841 849 884 898 402 

42 438 4389 4586 4176 588 
504 5ὅ07 584 86 008 Α 4. 

εἰ δ᾽ 18 2ὅ 127 1381 188 208 

208 8520 8607 8582 δὅ09 544. 
εἰ δέ κε(ν) 20 48 241 πμ Ὁ 
9. ἰϑό: - εἰ Ατοι.. 143. γ,Εἢ 
μεν 1505 191 295 298 302 

800 81ῦ 520 598. εἴ κ᾽ 1860 
886 4225. εἰ μέν ὕὅ4 145 119 

202 280 5475 8389 412 466 

εἰαρινοῖσι 4 140 2Σῦῦ 382 521 
598 

εἰαρόεσσ᾽ 561 
εἶδαρ 400 
εἰδώλοιο 150. εἰδώλῳ 24. εἰδώ- 

λων ὅθ. εἰδώλοισι 148 541. 
εἰδώλοις 298 

εἰκάδι 3138 
εἴλέω: εἵλοῖτο 140. 

να 
εἰλλάδας 500 
εἰμί: ἐστί 800 ὅ21 410. ἔῃσι 

61. ἔῃ 821. εἴης ὅ. εἴη 48 
1085 196 135 (2301 .9289... 319 

ΔῸ1 480 441 447 “δ06. εἶεν 

585. ἔοις 1505. ἔοι 99 120 
281 96ῦ 420 410. ἔσσο 42. 

εἶναι 91. ἔμμεναι 2τῦ. οὐσὰ 
548. ἐοῦσα 59. ἐούσης 29ῦ. 
ἐοῦσαν 06. ἔσσεται ῶ Α 10. 
ἔσσετ᾽ 131 19, ἐσσεῖται 38. 
ἔσται 08 111 294 

εἶμι: εἶσιν ὕ09. ἴῃσιν 448, 
γ΄ Τα 

εἶν: νἱᾶθ ἐν 
εἷς: ἕνός 89 
εἰς 1 49 8384 Α 9 11 18 

εἵλευμε- 

ἴϑι 

15. 

61 

ἐς 21 82 60 8ὅ 121" 127 180 
1851 984..8992. 400. δῦ9 869 

Ὀ15 δ14 81 

εἰσαΐοις 601 
εἰσανάγοιο 5285 888 
εἰσανιόντι 39. 
εἰσορόων 498. εἰσόψεαι 10. 
εἴσιδεν Α 19. ἐσίδῃς 81. ἐσι- 
δών 84 

ἐκ 161 1714 δδῦ ὕ88 
ἕκαστα 10 411 
ἐκεῖ Α 16 
ἕκητι 498 
ἐκπεράῃσιν ὅ08 
ἐκπροβάλῃσιν 241 
ἐκπροϑόρῃσι 220 
ἐκπροφύγοι 100 δ89 
ἐκτελέϑουσι Α 6 
ἐκτελέσειας 458. ἐκτελέσεις 64 
ἔκφατον 451 
ἑκών 866 
ἐλαφρίσσαιτο 218 
ἐλαφροῦ 2ῦ. ἐλαφρῷ 282 581. 

ἐλαφρώτερον 1:18 
ἐλεύϑερον γμ} 
ἑλικόδρομον 61 
ἑλικώπιδα 80 
ἑλίνους 492 
ἐλλιπὲς 812 
ἔλποι 118 
ἐλπωρῇσι 182 899 
ἐμβεβαυῖα ὅτο 
ἐμοῖσι ἀ4τ| 
ἐμπελάσειε 288 
ἔμπης 248 
ἐμπίπλημι: ἐμπλήσειεν ὕ01 
ἔμπλην 1582 
ἐν ὃ 1 18 80 118 124 184 Ὀ15 

1418 145 179. 210 280 288 
29 8860 337 842 848 
888 ϑῦδ 808 806 8178 
818 8582 418 420 410 
499 511 ὅδ 5260 527 

41 01 ὅδ2 ὅδ6 ὅ08 597 
98 000 601 4 16 τ 10 12 



ΤᾺ  1δ. εἰν 118: 940.844 
8ῦ8 886 410. ἐνέ 11 22 24 
80 98 99 118 171 181188 
185 220 260 800 821 82 
888 8551 864 866 868 888 
400 416 444 480 488 497 
500 δὅ48. ἔνι 144 459 δ0ὅ 

ἐναίσιμος 149 280 489 519. 

ἐναίσιμα ὅ89 608 
ἐναύλους 421 
ἔνδοϑεν 241 
ἔνειμε: ἐνεούσης 4 δ 
ἐνέπουσιν 414. ἔννεπε ἐὰν 141 
ἐνηέι 561. ἐνηέα 60. ἐνηέσιν 

2602 
ἐνί οὐ ἔνι: νἱᾶθ ἐν 
ἐνιβληϑέντα ὅ06 
ἐνιδρομέουσα 282 
ἐντός 1608 
ἐντύνειε 841 4584. ἐντύνεαι 

451. ἐντύνηται 160. ἐντύνοιτο 
896. ἐντύναιο 11 517. ἐν- 
τύναιτο 91. ἐντύνασϑαι 810 
489 

ἐξαλέασϑαι 491 
ἑοῦ 811. ἕόν 110 119 8584 838 

841 869. ἑοῖς 10. ἑούς 821. 
νἱάθ ὅς 

ἐπαγγελίῃσι 602 
ἐπάγει 431. ἐπάγουσ᾽ ὅ106. ἐπά- 

γῃσιν 806. ἐπάγουσα 201 
ἐπαρωγήν 192 
ἐπαυγάξοι 26 
ἐπαυρέμεν ὅ9. 

1584 
ἐπεί 116 280 294} 411 4915 
ἐπείγω: ἐπειχϑείς Α 1ὅ 
ἐπεμβεβαυῖα 9 
ἐπεντύνῃσι 876 
ἐπέοικε 110 228 297 ὅ80 
ἐπεσβολέουσα 101 
ἐπεσβολίην θὅ 
ἐπέ ῃ 12. ἐπέχοι 448 
ἐπήρεα 418 
ἐπητανόν 4θὔ 

ἐπαυρίσκονται 

02 

ἐπί 18 1ὅ 48 δϊ 188 217 229 
260 2771 299 8347 8518 5879 
894 421 424 481 488 457 
48 414 480 ὅ48 δὅδ0 Α 4. 
ἔπι 100. ἐπ᾽ ὅ8 δὅ4 98 15 
104 1908 288 808 818 899 
418 441 442 466 41 ὅ90 
607. ἐφ᾽ 88 848 448 ὅ16 

ἐπιϑρώσκουσα 11 
ἐπίκρυφον 21 
ἐπιλάμποι 8 
ἐπιρρέπῃ 4195 
ἐπιρρήσσουσα 112 
ἐπισπέρχοι 19 
ἐπιστείχοντα ὅ22. ἐπιστείχοντες 

ὅ1. ἐπιστείχουσα 19 200 429 
ἐπιτάρροϑον 280 
ἐπιτρέχω: ἐπέτρεχεν 428 
ἐπιφραδέως 21 498 
ἐπιφράξεο 8526 
ἐπίφρονα 200 
ἐπορνυ ἕνη 96 
ἔπος: ἐπέεσσιν 100 

ἐρατεινήν 161 
ἐρατῆς 11. ἐρατήν Α 2 
ἔργματα 109 
ἔργον: ἔργα 194 820 4δῦ 487 

461 412 ὅ28 ὅ86 ὅ89. ἔργοις 
18 1ὅ 1017 848 

ἐρευϑομένη 440. ἐρευϑομένην 
81 

ἐριαχϑέα ὅ20 
ἐρίβωλον 418 
ἐριϑηλέι 888 
ἐρικυδέος 92. ἐρικυδέν 188. 

ἐρικυδές 28. ἐρικυδέα 412 ὅ80 
ἐριλαμπέτιν 108 
ἐρισϑενέος ὅ40 
ἐρέφοισι ὅ18ὅ 
ἐριώδυνον 101 
ἐριῶπα 82. ἐριώπιδα ὅ4δ 5 
Ἑρκείου 82ὖ 
ἕρμαιον 592 
ἝἙρμάωνος 610. Ἑ ρμάωνι 208 

4258. Ἑρμάωνα ὕὅ41 



ἝἙρμείαο ὅ62 
ἔρνεα 490 δ2ὅ 
ἔρξῃς Α ὅ 
ἔρροι ὅ67 
ἐρυγμήλοιο 84 
ἐρύσσεται 188 
ἔρχομαι: ἐλεύσεται Α 18 
ἐς: γἱαθ εἰς 
ἐσάγηται ΤῈ 
ἐσαϑρήσαις 800. ἐσαϑρῆσαι 49. 

ἐσαϑρήσας 24 189 « 
ἐσϑλός Α 19. ἐσϑλόν 19 901 

848. ἐσϑλήν 458. ἐσϑλά 608. 
ἐσϑλοῖς ὅδ. ἐσϑλοῖσι 136 

ἐσοράω: γἱᾶθ εἰσοράω 
ἑστίῃ 8485 
ἑτάρους 51 
ἑτέρην 228 ὅ20. ἑτέρους 49 
ἑτερήρεα 1608 
ἐτητυμίην 462 
ἔτι 28 818 
εὖ ὅ24 δ2ὅ δ260 
Ἐϑάδνης 91 
εὐδερκής 161. εὐδερκεῖ 208 
εὐεάνου 411 602 
εὐεργέα 140 
εὐεργόν 488 
εὐερκέα δ18. εὐερκέας 408 
εὐεστώ 884 
εὐήρει 410. εὐήρεα 211 266 

811 404. εὐήρεσι 1ὅ 284 
εὐθαλέας 481 
ἐύϑρονε 210 
εὐκαμπές 4δ8 

εὐκεράοιο 18 162. 
,.Ὁ99 

εὐκραέρητος 84 
εὐλαμπῆ ὅ82 
εὐνέτιν 184 
εὐνῆς 11. εὐνήν 88 
εὖνιν 60 
εὐπειϑῆ 106 
εὐπέπλου 188 
εὐπόκου 8321 
εὔπτερος ὕ82 

΄ 

εὐκεράου 

603 

εὕρεσις δ9 
εὕροις 801 427 ὅ90. 
Εὐρωπηιάδαο 418 
εὐσκόπῳ 268 426. ἐύσκοπον 841 
ἐυσμήκτοιο 285 
ἐυσταϑέων 86 
ἐυστεφέος 529 

εὖτε 120 261 271 451 
εὐφεγγέος 8571 
Εὐφήμοιο 412 
εὐφροσύνην 84 189 
εὐωδῖνος 629 
εὐῶπις 229, εὐώπιδος 114 528, 

εὐῶπιν 81 
ἐφανδάνοι 915 
ἐφέπουσα 246 ὅ80 
ἐφεστίου 824 
ἐφημερίοις 209. 

901 

εὕροι δ40 

ἐφημερίους 

ἐφημοσύναις 8519 
ἐφέημι: ἐφεέη 484. ἐφεῖσα 111 
ἐχέφρων 68 
ἐχϑήρασα 100 
ἐχϑραίνω: ἤχϑρηνεν 6Τ Ὁ 
ἔχουσι 188 1609. ἔχῃσι 582 ὅ8ά 

591. ἔχωσι 52. ἔχοις 108 412. 
ἔχοι 106 160 198. ἔχειν 161. 
ἐχέμεν 29ὅ. ἔχων 88 484 
48. ἔχοντα 200. ἔχεσκον 4160. 
ἕξεις 84. ἔχοιο 88. ἔχοιτο 184 
452 

᾿Ἑωσφόρῳ 131 
ξείδωρον 488 
Ζεύς: Ζηνός 402 4458 ὅ62. Διός 

6009. Ζηνέί 2712 60ὅ 
ζηλωτός 480 
Ζυγῷ δ82 
ξῷον: ξώοις Α 1 
ωός: ξωοῖσιν ΟἽ 

ῇ γάρ, 51 99 291 400 401 481 
δδτ᾽. ἢ μέν 18, ἦ τε 175. 
ἡ τ᾿ 28 81 104 128 184 218 
840 86 8398 404 477 568 
9 
8.02. 785 112 157 132. 54 

Μ 

ῆ 



151 Ὀ15 140 177 218 294.2ὅ8 
2085 268 01 817 858 860 
898 402 482 440 ᾿Ὀϊ58 448 
440 4061 42 409 480 541 
Ὅ15 848 δάδϑ᾽ δὅδ2 015 ὅ64. 
ἢ καί 88 111 281 480. ἠέ 
2 204 812 880 447 448 
549. ἠὲ καί 68 91 92 Ὀ15 188 
288 8548 442 444 

ἠγάϑεον 6001 
ἠδέ 111 461 519. ἠδὲ καί 41 

568 610. ἠδέ τ᾽ 551. ἠδ᾽ 
51 5Ὲ 591; ὅ82,. 5. ὅ817 

ἤδη 1600 
ἠέ: νἱάθ ἤ 
ἠελίοιο τὅτ 244, ἠελίου 248. 

ἠελίῳ 12. ἠελίων 80 
ἠερίοισιν 18 
ἠερόφοιτος 485. ἠερόφοιτον 1Ὁ 
ἤϑεα ὅ1] 94. ἤϑεσι 140 
Ἰιϑέοις 398 
ἠλασκάξοι 481. ἠλασκάξων 888 

812 
ἠλίϑιος 512 

ἠλιτόμηνον 240 
ἥμαρ 48 ΤΙ οἵ 1217 281 268 

2τῦ 808 884. ἥματι 8 188 
111. 242, ἤματα 11τῦ 939 
810. ἤματ᾽ 1858. ἤμασι 69 
89 1858 8806 808 

ἡμερίοισιν δῦ4 
ἡμιτελῆ 106. ἡμιτελές 199 
ν ὅ0᾽ 150 288 815 Ὅ77,.4..93, 
Ἔ; δέ 118 118 129 1602 179 
1806 882 840 804 ὅ08 661 
591 6004 Α 12. ἣν δ᾽ 12 881 
889 870 878 6006. ἢν μέν 61 
821 808 397 591 δ085 

ἠνεκές ρ4 580 

ἤπιος 188 201. ἠπίη 12 
Ἰπιόδωρος 9219 
ἠπιόμυϑος θ08 

Ἠπιόνη 201 
ἠριγενείῃ 250 
ησυχίην 289 

04 

ἦτορ 10ῦ 
Ἰυγένειον 200 
ἠυκόμοιο δῦ 
ἠύτε 829 
ἣχι 109 

ἠώς: ἠοῖ ὃ 125.1478. Δ17ὸ .488 
210 240 201 8544 841 5849 
888 886. ἠώ 42 

ϑαλάμους 00 
ϑαλεροῖσι 808 
ϑαμόκπις 299 
αμέως 600 
ϑαρσαλέος 168 861 58ῦ. 

σαλέως 500 
ϑαρσήσας δ 1 
ϑᾶσσον 814 
ϑεά 118 
Θειαντιᾶάς 408 
Θειαντίνη 191 2171 δὅ96 
Θειαντίς 108 828 ὅ89. Θεαντίς 

9ὅ. Θειαντίδος 0 
ϑέλγοντες 6002 
ϑέλεις Α 4 
ϑεόϑεν 844 
ϑεός Α 19 
Θεραπναίοισιν 96 470 
ϑεράπων 80ῦ 880 895 40ῦ 4260 

4.12. ϑεράποντι, 481. ϑερά- 
ποντὰ 849. ϑεράποντας 440 

ἁερινοῖσιν 841 
δεσμῶν 122 
ϑέσφατον ὅ84 
ϑέω: ϑέοι ὅ22. ὅϑϑέειν 414. 

ϑεούσης 148. ϑέουσαν 88 
ϑηγαλέῳ 290 
ϑηλυτέρῃσι 216 210 
ἅηρός 1. ϑῆρα 229 
ἁοοῖο 4606. ϑοήν 192. ϑοῶς 28 

θ1. ϑοώτερος 422. ϑοώτερα 
421 

Θρήκης 421 
ἁυγατρί δῦ8 
ϑυμῷ 410. ϑυμόν 808 
ϑωήν 10 
ἰάομαι: ἰήσεται 241. ἰήσαιτο 200 

ἅ)αρ- 



ἐἰάπτοι 108. 
ἱερῷ 842 
ἴησις 181 
ητῆρος 218 
ἰϑυδίκοισιν 18 
ἰϑύν 4418. ἰθϑεῖαν δ18 
ἰϑύω: ἰϑύσειεν 121 
Ἰκαρίου 492. Ἰκάριον 498 
Ἰκαριώνης 90 288 448 
ἱκέτην 844 
ἴκοιτο 284 828 887. 
Ἰλισσοῖο 418 
ἱμείρεις 819 461 
ἱμερόεντος ὅ9. 
ἵμερος 456 
ἕν᾽ 228 
ἰνδάλληται 88 282. ἰνδαάλλοιτο 

3581 444. ἐνδαλϑῇ 108 
ἐξύος 110 
᾿Ιοβάκχου ὅ29 
ἵπποις 510 
ἱσταμένην 419 
ἰσχίῳ 288 
ἴσχω: ἴσχει 898, ἴσχῃσι 148. 

ἴσχῃ 804 6006. ἴσχοι 1351 427 
Ἰφίκλοιο 422 
Ἰχϑύσι 45 20 388 449 527 

δῦ6 ὅ98, Ἰχϑύας 62 
ἴχνια 408 
καί ὃ 15 29 87 40 4466 67 

11 τ ὈΠ 11 80 101 110 128 
1928. 1350 165. 201 225. “260 
269 2172 Ὁ15 289 292 808 809 
8520 826 586 8ῦ8 8384 581 
8591 392 408 409 428 427 Ὁ18 
428 488 449 4600 462 4068 
408 478 481 492 495 507 
τοῦ 524 590. 859 
ῦ44 
Ἃ τοίβ 5: 8. ΓΘ ΟΣ 
δέ 8380 489 δ05 5608 δὅ8. καὶ 
δ᾽ ὅ8 818.. δὲ καί 49 828 
894: 862 516 95.547 589 
0985. 3.4. καί τὲ 108: ὅ90 
800 808 484. καί τ᾽ 1ὅ9 
Μαχίτητιβ δὲ Αὐημηοῃ. 

ἰάψει 381 2386 8388 

ἷξεν 421 

ἵἱμεροέσσῃ 419 

δδ5 ὅ69 δ15 δ90 609 

8125 441 4517 486. τε καί 18 
81 410 ὅ81 02. Ῥγϑοίθυθα 
γὰρ ἄν, ἤ, ἠέ, ἠδέ 

κακηπελίη 289. καχκηπελίῃ 212 
κακοεργοί ὅ4 
κακομήχανος 5: κέν 
κακός 6995. κακόν 112 197 

208. καπή Α 1τἴ. κακώτερον 
245. κακώτερα 210 

κακότητιϑ01. κακότητα 110 249 
καλὸν ὅ40 4 1. καλήν 288. 

καλαί δ1δ. καλά δ1 94 449 
4609 501 52 561. καλοῖς 2602 

κάματος 190. καμάτοιο 161 
188 202 219 809. κάματον 
2885 269 

Καπανηίδος 91 
κάρηνον 18 
Καρκίνῳ 99 192 444 488 548. 

Καρκίνον 841 80 
καρπαλίμοισι 406. καρπαλίμοις 

922 
κάρπιμος 410 
καρπὸν 428 
κατά 1 ὅ6 846. κατ᾽ 602 178 

84 128 150 162 282 288 448 
4817 ὅ06 ὅ88 849 

καταλέξω 462. κατάλεξον 210 
κατατέϑημι: κατϑέμεναι 460 
κατηφείῃησιν 88 
κε(ῳ) 19 44" 695 89 106 1015 

1950. 1550 ΤΌΘ ἼΞΤ σὉ9 ἘΣ 
9005 510. 17 590 925. 90 
8005 8586 8817 412 420 Ἅτὸ" 
4τῦ 4805 ὃ0ὅ ὅ46 ὅ715 600 
Ὀ15. κ᾽ 28 499 508. »". 
ἰούθα υἱᾶθ ἄν οὖ εἰ 

κειμήλιον 401 ὅθ7 
Ἀείνῃ 211 
κεῖραι 818 
κελάδοντος 2390 
κελαινεφέι 600 
κελεύϑῳ 80. κέλευϑον 15 82 

181 316 391 542 514. κέ- 
λευϑα 51 

ῦ 



κέλομαι Α 10 
κενὰά 109. κεναῖς 602. κενεῇσιν 

899 
χεραός: κεραῷ 4171. κεραή ὅ68. 

κεραῆς 580. κεραήν 61 8τῦ 
κερασφόρος δ81 
κεραῶπα 887 
κερδαλέον 28. κερδαλέην 44 
κέρδος 48. κέρδεος ὅ18. κέρ- 

δεῖ 480 
κερόεσσα 151 108 8382 8617 391 
4ῦ 510 ὅ89. κεροέσσῃ 267. 
κερόεσσαν 189 498 

κῆδος: κήδεα 118 
κήπῳ 8ὔὕ8. κήπους 481 
κίνδυνον 231 8388 
κιχήσεαι 811. κίχοις 412 ὕ72 
κλεμμάδιον 5617 
κλέος 189 
κλέψας Α 14 
κλῆμα 4ῦ9. κλήματα ὕ00 

60 

χλινοπετής 222. κλινοπετῇ 180 
μλίνω: κλιϑείη 181 
μλοπείου 600 
κλόπιον ὅ88 θ0ὅ 
κλυτόπωλος πῦ 151 2601 
κλυτοῦ 12. κλυτῷ 129 187. 

χλυτα 461 ὅ98. κλυτή ὅ04 
κλωπήιον 484 

. κοινός 8380 
κομέζοις 98, 
κόρην 8. κόραις 82 
κορύναις 490 
κούρη 15 108 141 219 291 488 

492 589. κούρης 6 114 448. 
κούρην 80 

κουρέδιον 78, κουριδίην 10 119 
κούρων 411 
κούφισεν δῦ 
κούφως, 198. 

κουφότερον 2θὅ. κουφοτέρους 
428 

κραδίην 880. 
κρείσσων 241 
κρῖ δ11 

κουφότερος, 668. 

κριϑῶν 486 
Κριοῖο 80. Κριῷ Ἴ60 δ4 
Κρονίωνος 824 ὅ40. Κρονίωνι 

811. Κρονέωνα 6060 
Κρόνος ὅϑὅ.(Ἡ. Κρόνῳ 80ῦ 488 
Ὅ64 

Ἀρυερῷ ὅρ4 
κχρυόεις δ8. κρυόεντι 488 

κρυπταδίῃ 339. κρυπταδίην 
404 

πρύπτοιτο 884. κρυπτόμενος 
906 

κρυφίην 848 
χτεάνοιο ὕϑ1 
χτέαρ ὅ86 604 606. κτεάτεσσι 

480 
κτῆμα 71. κτήματος 408 
χτῆσις ὅ82. κτήσιος Α 2. κτῆ- 

σιν 81 
κυέουσαν 20ῦ 
κύκλα 6 80 
κυνηλασίῃσι 48 
Κυπρογένεια ὅ81 6009. Κυπρο- 

γενείῃ 204 272 
κυροῦντα 819. κυρήσει 488" 
Λᾷάδαο 428 
λαιδρός͵ ΘΙΗ͂Σ λαιδρότερον 438 
λαιψηρήν 224, λαυψήρ᾽ 218 
λαμβάνω: λάβῃσιν 399. λαβών 
Α 8. ληφϑείς 514 

λανϑάνω: λανϑάνῃ 840. λάϑῃ 
6. λαϑέσθϑαι "8 

Λαοδάμης 98 
λαρόν 4600 
λατρίῳ 414 
λαχαινέμεν 461 
λέγουσιν 394. 

λέγοιτο 190 
λείποι 85ῦ. λείποντες 821 328 

λειψιφαής 4ἀδῦ 
λέκτρον 122. λέκτροισι 18ὅ 
λελίησαι 9 489 
λευκόν Ὁ11 
λέχος 18 89 131. λεχέεσσι. 181 
λεχωίς 171 

λέγονται 490. 



Μέων: Λέοντος 102 846 δ49 
84. Λέοντι 484. Λέοντα 200 

λῆγον 519 
λήϑω: λήσει 414. λήσεται 848 

919 
λήιον 424 
λῆξιν 284 
Διβηϑριάς 141 
λίην 6008 
λιλαίεαι 20 
λόγοισι 802 
λοίγιον ἡ 110 2607 
λοιγοῖο 211. λοιγόν 197 2106 
λυγρῇ 121 400. λυγρά 66 1380 

148 498 
λῦμαρ 238. λύματα 204 
λύπας 180 

λύσις 251. λύσιν 20 219 δ46 
584 

λύω: λύεσϑαι 211 
λωβάομαι: λωβήσετ᾽ 110 
λώβην θ4 
λώιον 289 447. λῷον 814 
αίης 188 
μαινομένῃσιν 88 
μάλα 386 ὅδῦ. μαλ᾽ 158 
μάνδρην 1 
μαψιδίην 890. μαψέδιοι 4 109 
μέγα 1359 1608 
μεγάρων 100 892 ὅ61 ὅ83. με- 

γάροισι 98 134 521 5881 
μεδεούσῃ 264 
μέϑῃ 494 
ΜἼὭεεϑυμναίου 459 
μειλιχίην 140 
μειότερον 285 264 
μέλειν: μεμηλώς 806. μεμηλότα 
816 Ἑ, μέλονται 48 381 

μεληδόνα 148 
μέλος: μελέων 114 221. μελέ- 

ἐσσι 111 410 
μέν 9 18 119 180 168 166 20 

280 242 247 801 8388 δ24 
δ48 5195. ἡ μὲν δή 138 
1711 1715 290 429 480 478. 

61 

μὴ μέν 858 99 237 406 δδ6. 
Ῥτδθίθσθ υἱὰθ εἰ οὐ ἤν 

μένος ὅ84 

μένω: μένει 4 18. μενέεις 
Α 16 

μερόπων 826 48. μερόπεσσι 
ὅ81 

μέσην Ἑ 
μεσσάτιον 812 
μέσφα ὅ66. μέσφ᾽ 421 
μετά 840 411. μετ᾽ 89 196 827 
μετανισσομένη 1602 
μεταχρονίην 420 
μέτρον ὅθ. μέτρα 8405 
ἡ 6 41 14 148 188 198 204 
212 299 481 ὅ10 δ17 4 ὅ 19. 
Ῥτϑθύθγθα νἱὰθ μέν 

μηδέ 196 214 21 221 288 
286 511 015 4 8. μηδ᾽ 116 
284 2815 3290 

μήδομαι: μήσαντο 494 
μήλοισιν 5819 
μήν 66 200 
μῆνα 840 
Μήνη 40 129 806 ὅ61 ὅ87. 
Μήνης 86 818 857 488 ὅ94 
δῦ ὅ99 4 ὅ. Μήνῃ ὅ8 5382. 
Μήνην 10 81 221 274 311 
5δ45..4. 19} 

μητιέταο 446 
μητέομαι: μητίσαιτο 406 
μῆτις: μῆτιν 260 888 
μιασμῷ 241 
μιγείη 128 
μιμνέμεν 410. μέμνειν Α 4 
μιμνήσκεο 80. μεμνημένος 91 
μιν 100 188 194 196 289 8328 

888 888 840 848 861 888 
ϑῦοῦ 8511 8719 418 4055 607 

μινυανϑέα Τὸ 
μινύϑουσ᾽ 586 
μισϑῷ 414 
μῖσος: μίσει {ἢ 
μνάομαι: μνώοιο 4. μνωομένη 

498 
Γι 



μνηστείην Α 2 
μνῆστιν 924 
μογέειν ΖΦ 115 μογέοντι 4τὅ. μο- 

γεῦσα 1068. μογῆσαι 281. 
μογήσας 180 386. μεμογηκώς 
221 

μογεροῦ 116. 
μογερῶν 240 

μοι: νἱάθ ἐγώ 
μοῖραν 1 820, μοῖραι ὅ76. μοι- 
ράων 225 

μόλις 8984 ὅ58 ὅ99 
μονέίην {1 
μορόεντι 296" (Ξθα ν. ρτδρἢ) 
μοῦνον 185 198 212. μούνην 

214 889 
Μοῦσα 18 141 210 
μοχϑήσει 1589. μοχϑήσειε 801 
μύϑῳ 108. μῦϑοι 109 602. μύ- 

ἅοισιν 418 
ναί 200 
φειαίρης 201 
νείκεα 66. νείκε᾽ 896 
ψειοῖσι 499. νειοῖς ὅ0ὅ 
Νεμειήταο 1 102 846 ὅ49 
ψνεογλαγέας 11 
ψέοιτο 806. νέεσϑαι 21 
ψέον 280 
νεύρων 8 
νεφέεσσι 420 
νισσομένην 510 
νομόν 522 
νόος: νόοιο 100 552. 

106 19. νόον 90 : 
νόσος 4 11 18. νόσῳ 280. νἱὰθ 

νοῦσος 
νόστησον 82 
νόστος Α 10 10. 
νοσφίξεο 41 ὅ19 

μογεροῖσιν 2860. 

νόῳ 41 

νόστον 40 

608 

ψοῦσος 119 209. νούσῳ 141 18 
221, νοῦσον 101 2609 3808. 
ψούσοισιν 142. νούσους 241. 
γάρ νόσος 

νυ 118 148 

νυγτιφαής 12 

νύμφην 80 
νῦν 141 210 
νύξ: νυκτί 8 
νῶτα 41 
ξείνης ὃ] 481 Α 11. ξεένῃ 8514. 

ξένῃ 9. ξείνην Α 9 1 
ξίφεϊ 858 
ξυνοῖο 511. ξυνήν 88 1817 549 

608 
ὁ Α 8. τό 449. τῷ 381. τόν 

418. αἵ δ1ὅ. τά 66 221 601. 
τοῖς 144 800. νἱὰθ τῷ 
3 

ὅγ 11 184 
ὅδε: τοῦδε 160. τῷδε 22 24 

152. 1711 8δ0 480: τῷδ᾽ 808. 
τῇδε 109. τόδε 514. αἵδε 
154. τῶνδε 41. τοῖσδε ὅθ. 89 
588. τάδ᾽ ὅ88 

ὁδεύοι 1 288. ὁδεύειν 4 9 
ὁδοιπλανίην δ 
ὁδοιπορίης ϑῦ 
ὁδός: ὁδῷ 414. ὁδόν 10 39 
ὀδυνάων 152 208 918 254 546. 

ὀδύνῃσι 19 
ὀϑνείῃ 818. ὀϑνείην 822. ὁϑ- 

νείοισι 88 482 
οἶδα: ἴδμεναι 261 
ὀιξυροῖο 1Ὁ8 2ῦ2 
οἰκείηνδε 20 
οἶκος: οἴκου 892. οἶκον 10 81 
584841 855 581 3.1.5. 

οἷκόνδε 806. οἴκοισι θ0ὅ Τὸ 
410 

οἴκοσόον 98 
οἶμος 2 ὅ8. οἶμον 21 
οἶνας 491 492 
οἴνοπα Ὁ18 
οἷος: οἷα 410 
οἶτον 112 
οἰχνεύοι 842. τῷ χὴ, οΑβ 80. 

οἰχνευούσης 804. οἰχνεύσειεν 
589 

οἰχομένοιο 408 
ὀκταπόδῃ ὅ90. ὀκταπόδην 3229 
ὄλβιον 64 



ὄλβον 4ἀθῦ δ384 
ὀλέϑριον 384 
ὀλέϑρου 189. ὄλεϑρον 2326 
ὄλλυμι: ὥλεσεν Α 19. ὄλλυται 

ὅ92 60ὅ. ὄλοιτο ὅ805 
ὀλοός 334 
ὀλοφώιος 96.555. 

168 198 222. 
ὁμήϑεος 9592 
ὁμιλήσεις 9 
ὁμοδρομέοι 2017 ὅϑ89. 

μέουσα 282 
ὁμοκλήν 990 
ὁμός: ὁμήν 83 
ὁμοῦ 98 
ὁμοφροσύνην 19 
ὄμπνια 404 807 528 
ὄνειαρ 19 28 40 449 41 
ὀνειδείῳ 108 
ὄνειροι  , 
ὄνησιν 480 
ὀνίνημι: ὀνήσεται δ12 
ὀξειάων 152 
ὁὀπάξειν 46θὅ. ὀπάσει 182. ὀπάσ- 

σειν 3945. ὀπάσειε 284 808. 
ὁπαξομένη 112 

ὁπλίσσαιο 48 
ὁππότε 141 418. ὁππότ᾽ 80 
ὀὁπώρης 4600. ὀπώρην ὅ02 
οπωρινοῖς 14 
ὅπως . ὅππως 468 
ὅρα ὅ88. ὁρόων δὅ δ593". ὁρῶσα 

244. ἔδης 881. ἰδών 82. ὁρόωο 
589. ὁρωμένη ὅ47. ὄψεαι 81 

ὀρϑῇσιν 840 
ὁρμήν τ τοῦ 8308 
ὀρσολοπεύοι 101 
ὀρύξεις 481 
ὃς 210 380. 

οὔς 411 
ὅς: οἷο 8485 808 8378. νἱᾶρ ξοῦ 
ὅσσοι 41. ὅσσα 142 148 271 

412. ὅσα 493 
ὅστε 428. 

ἥντε 69", 

ὀλοφώιον 
ὀλοφώια 330 

«ς 

ομοδρο- 

ὥ 458. οἷς ὅ39. 

ὄντε 394, 
οἵτε 8321. αἴτε 84 

69 

158. αἴτ᾽ 12. τάτε 2388 490. 
τάτ᾽ 501 

ὅστις: ἥτις 89. ὅττι ὅ99 
ὅτε 8160. ὅτ᾽ 90ῦ 226 421 ὅ28 
ὀτλήσας 3386 
ὀτρηρός 40ῦ. ὀτρηρούς 440 
ὀτρύνῃσιν 452 
οὐ 66 197 206 824 8860 419 

426 4 2. οὐ γάρ 89 18 
208 218 480 408 414 481 
δ8ὅ. οὐκ 1ὅ 2ὅ9 

οὐδας 84 
οὐδέ θὅ 1060 191 848 811 428 

458 45 418 512 5171 ὅΤ6 
Α 14 11. οὐδ᾽ 90 206 8785 
ΔΙΣ 41 495. ΠΌΛΙΣ 

οὔνεκα 2601 
οὐρανόν 282 ὅ98 
οὔτε 14 ὈΪϊβΒ 334 Α 1. οὔτ᾽ 106 

07, . 34. Ὁ 
οὔτινα 64. οὔτι 164 166 190 
.201 890 608 

οὗτος: τοῦτ᾽ 4. τούτοισι 542. 
τούτοις 180 400. ταύτῃσιν 
919 

ὀφέλλιμος 18 

ὀχμάξοιτο ὕὅ44" 
Παιηονίς 200 
Παιήονος 194 
παῖς: παιδί 158 187 464. παῖδα 

186 
Παιών 149. Παιῶνι 806 
παλάμαις 600. παλάμας 112 
παλίγκοτα 29Ὅ 
παλιμποίνοισιν 11 
παλίμφοιτος 882 ὅτοὸ 
πάλιν 581 
παλίνορσον ὅ80 
παλίντροπα Α 
παλιστρέπτοιο 80 ὅ94 
παλλακίς 1915 
παλλόμενος 380 ᾿ 
παμφαίνῃσιν ὅ98. παμφαίνον- 

τος 28ῦ 
πανδερκέα 2314 



πανδῖα 22 128 146. Ὧ08 281 
821 898 408 δ04. πανδῖαν 
294 

πανημαδόν 182 
πανήμερον 101 
παντερπέα 152 
παρ᾽ 4382 
παράδος 001 
πάρεσιν 11| 
παρϑενικήν 110 12ὅ ΐ 
παρϑένου 289. Παρϑένῳ 804 
πάρος 122 
πᾶσαν 462. πάντα 94 1117 204 

210 850 4617 490 501 5612 
88. 4 ὁ 

πασιφαής 140 
πάσχω: παϑόντα 248. πεπον- 
ώς 8581 

πάτρην 823 89 5317 
πατρώιον 84 
παῦρος ὅ08. παῦρον 242 δ19 
παύω: παύεται Α 18 
Παφίης 440 541 
Πάφου 204 
πεδάω: πεπεδημένος 400 
πείϑω: πεποιϑυῖα 126. πεπί- 

ὅοιο 819 418. πεπίϑοιτο 408. 

πιϑήσας 40 
πελάζξηται 129 
πέλει 1138 190 261 21ὅ 580 449 

488 ὅ99. πέλῃ 8406. πέλοις 

480. πέλοι 18 ὕϑ 128 188 

δ9ῦ. πέλονται 148. πέλοντ᾽ 

601. πέληται 120. πέλοιτο 

209 914 880. πέλοιντο 4 109 

πέμπει 611 
πένομαι: πένωνται Ὁ28 
πέντ᾽ 839 808 810 
περ 06 197 200 
περάῃσιν ὅ18 
περί 058 291: 511 
περίαλλα 581 491 
περικαλλέα 09 
περιμήκεα 80 ὅ14 
περισκέπτοις 8 

περιφραδέως 49 
περίφρονα 3888 
περιώσιον 14 
πετήλοις 808 
πευκαλίμῃσι 221 
πήγνυμι: πήξειας ὅ26 
πῆμα 14 148 δ19. πήματα 180 

2ῦδ 
Πιμπληιάς 18 
πινυτήν 600 
πιφαύσκοις 98 
πλάξοιτ᾽ 8571. πλαξομένοιο 100 
πλάνητα 894 
πλατέ᾽ ὅ31 
πλείῃ 184. πλειότερον 269 
πλευρῆς 218. πλευρῇσι 251 
πληγή 196. πληγῇσιν 108 
πλήϑω: πεπληϑυῖαν 818 
Πληιάς 281 

πλήν 814 
πλησιφαής 4380 
πλώειν 4 9 
ποϑέοντι ΟἿ 
ποιεύμενον 848 
ποίη 512 
ποίμνην ὅ20 
ποιφύσσουσα 101 
πόλεμον 4 
πολεύῃ 18 
πόληος δ. πόλει 818 
πολλάκι 110. πολλάκις 481 ὅ65 

Α 18 
πολυδερκές 484 
πολυηχέι 418 
πολυκτεάνων 14 
πολυπαίπαλος 10 
πολύς: πολύ 120 294 447. πολ- 

λοῦ 812. πολλῇ 801. πολλήν 
ῦ84. πουλύν ὕδ0. πολλοί 
δῦ9. πολλά 8806 601. πολλῶν 
80. πολλοῖς 480, πολέεσσιν 808 

πολυτλήτου 144 
πολύχοια 480 
πολυωπέτις ὅ84 
πονέοις 10. πονοῖτο 198. πο- 



νέεσθαι 411 418 498. πονη- 
είς δθ0ὃ 

πόνος 220 ὕὅ68. πόνον 218 342 
2304 2θῦ. πόνοι 4. πόνων ὅ58. 
πόνοις 281 

πόντῳ 418 
πόρος 91 
πορσύνουσα 98“. πορσύνουσαν 

104. πορσύναις ὅ16. πορσύ- 
ψνειας 259 524 

πορών 69 
πόσις 106 117. πόσιος 18. πόσιν 

100 
ποτί: υἱὰθ πρός 
πότμου ὅθ06. πότμον 1606 210 

22 
πότνια 210 
που 162 
πούς: ποδός 198. 

ποσί 822 408. 
᾿ πόδεσσιν Ὁ22. 
421 

πρᾶγμα Α 4 
πραπίδων 10. πραπίδεσσι 1320 

526 8386 
πρήξει 18. πρῆξιν 44 
πρηῦνέει 809 
πρηῦς: πρηεῖα 48 201. πρηῦν 

40. πρηύτατος 190 
πρίν 151 260 
προλιπεῖν 18 
προμηϑείως 483 
πρός 488 ὅ1 ὅπ 

814 
πρόσσω 519. 
προτέρῳ 242. 

προτέρω 28 
προτιόσσεο 861 
προφαΐίνει 89 
προφάῃσιν 280 
προφύγῃσιν 484. προφύγοισϑα 

208. προφυγόντος 409 
πρωτογάμῳ 1805 
πρώτῳ 108 171, πρώτῃ 134 

180 280 261 847. πρῶτον 

ποδῶν 2958. 

ποσοί 411. 

πόδας 412 

ποτί 119 329 

προσσοτέρω 89 
προτέρῃ 388. 

11 

898. 
8608 

πτερύγεσσιν 41 
πτήσσω: πεπτηώς 89 
πτοιητόν 104 
πυκάσσεται 518 
πυνϑάνομαι: πύϑοιο 820 
Πυρόεντι 298 8598 
πυρῶν 480. πυροῖσιν 510 
πώλους 17 
πῶς 211 
ῥαδινή 411 
ῥεϑέεσσιν ΠΕῚ 
θεῖα 206 5171 
ῥηιδίως ΦΌΘ 299. ὙΡ.Θ 
ῥιγηλόν 112 
ῤίψασα 199 
ῥδοή 214. ῥοάων 816. 

418 
σαώσοι 194. 
σε: Υἱᾶθ σύ 
σέβας 925 
σέβοντες 82ὅ 
σέλας 451 

ΖΣεληναίη Τὸ 151 261 468 608 
6006. Σεληναίης 52 138 8584. 
Σεληναΐῃ ὅ806. Σεληναίην 34 
8600 889 

Σελήνη 22 142 140 116 208 
282 281 8541 864 597 429 
488 441 ὅ04 518 δὅθ08 δ771. 
Σελήνης ὅ94. Σελήνην 82 δὅ 
551 

σηκόν ὅ14. σηκούς 408 
σημαίνει ΤΡ Ὁ 
σϑεναρόν ὕτ11 
σίδηρος 211. σιδήρου 288. σι- 

δήρῳ 296. σίδηρον 810 
Σιδονίου 8ῦ 
σίνετ᾽ 424 
σχαπάνῃ 461 
σπέπτεο 180. σκέπτεσθαι 61 ὅ80 
σκήψει 8025 
σκολιοῖσι 1ὔ 
σκολιωπόν 19 

πρώτην 42. πρώτοις 

δοῇσιν 



Σκπορπιὸεν 804 δ08", 
Σ»ορπίου 19. Σορπέίῳ δ01 ὅ91. 

Σκορπίον 124 280 
σμινύησιν 410 
σοι: Υἱᾶθ σύ 
σός: σούς 81 

σοφίης 440. σοφίην 452 
σπέρματα 408 489 ὅ00 ὅ0ὅ 
σπόρον ἀϑῦ 
σπουδῇ 88ὅ 
σταχυηφόρος 219 291. σταχυη- 

φόρῳ δὅ89 
στάχυς: σταχύεσσιν 118 

στείχησιν 460. στειχέμεναι 46 
58. στείχοντες 48. στείχουσαν 
294 

στέλλοιτ᾽ 188 
στέργω: στέρξειεν 89 
στερεοῖς Ἀ' 1ῦ, 1 
στέρνοισιν 1985 260 
στομάχοιο 212 
στρατιήν 48. στρατιαί 981 
στυγέει 491. στυγέοι “ἃ 

στυγερῷ 298. στυγερῇ 804. στυ- 

γερήν 2ῦ0. στυγερῶν 218 
στυφελαῖς 49 
σύ 4ϊ1 ὅδ᾽ 214 820 860 889 

497 499 δ14. σοι 81 41 4604. 
σε 6 49 19 221 248 299 451 
,.6. σ᾽ 110 200 409 

σύγε 14 δ10 Α ὅ 
συλήσιος ὕ88 
σύμπασιν 19 
συμφορέηται 191 2602 ὅ64. συμ- 

φορέωντ ὄϑ82. συμφορέοιτο 

208 
σύν 180 811 398 428 ὅ601 
συνάγχης 110 
συνάορον 118 
συναπτῷ 566 
συνῇ 891. συνείη 298 438. συν- 

οὔσα 212 
συνίῃσι 808. συνιόντες 8310 
συνόδου 814. σύνοδον 450. συν- 

ὁδοισι 138 2906 810 429 

σύριγγες 1609 
σφάγιαι 1609 
σφαλλόμενοι 496 
σώξεται 161 
σώματος 802. σώματι 219 
σώομαι: σώεται 869 
σῶος 386 

σῶσις ὅ97 
τανύσαιντο ὕὅ4 
ταρβαλέοις 3591 
Ταύροιο 18 8ὅ ὅϊ4. Ταύρῳ 9ὅ 

282 411 δ82 70. Ταῦρον 352 
ταυρῶπις ὅ09. ͵  ταυρώπιδος ὅ0 
τάχα 384. τάχ᾽ 828 
ταχινῇσι 48 
ταχύβουλον 10 
ταχύς: ταχεῖαν 1064 869 δύ4. 

ταχέως 8388. τάχιστα 420 
τε. 4 10. 5357...44᾽ .45΄ 8: 818 

104 ὈΠῸ 189 Ὀ16 140 148 169 
910 221 558, ὅδ. 85.207 
218 Ὀ18 889 381 Ὀ15 461 464 
412 419 482 489 ὅ01 ὅδὅ 
868 Ὀ18 ὅ86 Α 14 18. τ᾽ 105 
16 6ὅ 117 140 264 809 896 
410 428 5800 δὅ158 517 δὅ29 
ὅ84 δ8ῦὅ δ706 ὅ82 ὅ895 ὅ90. 
ὃ 429. γτγϑθίοσθα, υἱ86 ἦ, 
ἠδέ, καί 

Σύως ὅ98 609. τεέρεσι 608 118 
220 450 497 

τελέει 20 2609 872. 
317. τελέειν 4.Ὁ. 
80. 
284 

τελευτὴν δὔϑ9 
τέλος 8017 δὅ48᾽ 
τεμένει 848. τεμένεσσι 8θῦ 
τέμνω: τάμοι 280. τεμνομέ- 

γνοισι 292. τάμοιο 281 296 
409 ὅ08. τμηϑείς 88ὅ 

τεόν 81 
τέρμα 144 
τέρχνεσιν 802 
τερψιμβρότου 244 ͵ 

, 39 

τελεουσ 

τελέσσει 
, 

τελέσειας 28. τελέσειε 



τέτμοις 8542 3179. 5710. τέτμοι 
10ὅ 

τετράγωνον Ὁ]. τετραγώνοις 
440 

τεύχοι 180. τεύξεις 481. τεύξει 
τὸ 19 189 292. τεύξειεν 218 
904 

τέχνης 4389 4 8. 
-τέχνῃσιν 449 

τῇ καὶ τῇ 391 
τηκόμενος 182 
τῆλε 419 
τηλεϑάοντα 01 
τηλεσκόπος 486 
τῆμος 38 Τὸ 196 284 ὅ06 48 

11. τὴμόσδε 4 21 11ὅ 186 
202 214 2831 ὅ08 514. τῆμόσδ᾽ 
160 473 

τηνίκα 216 
τίϑησιν 218 408. ϑήσει 388. 
'Δείη 450, θεῖναι ὅ00. ϑέμεν 
11. τίϑεσθϑαι 888 

τίχτω: τέκεν 411 
τις 141 179 188 214 829 419. 

τι 14 Ὀ185 41 148 168 197 ὈΪ 
218 425 4δδ 4857 512 567 
444. τινός 4.83. τιν᾽ 458 δ11 

Τιτηνίς 18 26 
τιτύσκων 219 
τμήῆσιν 8511 
τοι ὅδ 1608 201 441 462 δὅ85" 

597) Α 10 16 
τοιγάρ ὅ38 
τοίην 250. τοίων 8326 
τόκος 114. τόκοιο 202 
τομεύς 977 

τομῆς 299. τομήν 806 
Τοξευτῇ Ὁδ2 
Τοξευτῆρος 2ῦ. Τοξευτῆρι 38 

282 ὅ09, Τοξευτῆρα 62 367 
Τοξότεω 591 
τότε 431" 409 48. 

108. 249 577: δ8ῦ 
τραπέζης 824 
τρία 18 

τέχνην 452. 

τότ᾽ 194 

τρίβον 608 
τρίπλευρον 52. 

447 
τρίτατον 840. τρίτον 127 
τροπικοῖσι 398 ΑΙ δι 1 1. ἸΑ; 

τροπικοῖς ΕΣ  ΨΑ Τὶ 
τροχάῃσι ὅ68 
τρύχουσα ΘῈ 
τύχῃσι 216 ὅ90. τύχοι 102 8593. 
τυχόντος 480. τετύχησι ὅτ 

τῷ ὅ 19. νά ὁ 
Ῥ(γάσιν 89 
ὑγίειαν 218 224 
ὑγροκελεύϑους 62 
ὑγρός: ,ὑγρῇ 414 
ὑγροφόροιο 288 
ὁδέροιο 249 
γδροχόου 42 608 ὅ96. Ὑδροχόῳ 

ἢ. 2.5. ὙὙδροχόον 340 
υἷα 1860. υἷες 410. υἷῆας 440 
ὑμεναίων 14 
ὕνιν 265 
ὑπαλεύεται 210 
ὑπαλύξει 415 
ὑπερβάλλῃ 810 
ὕπερϑεν ὅ60 
Ὑπεριονίς 1185 
ὑπερτείλασα 18 
ὑπερφίαλον 104 
ὑπέχω: ὑποσχών ὅ18 
ὑπό 121 168 8380. ὑπ᾽ 184 221 

218 804", ὑφ᾽ 241 318 

τριπλεύροισιν 

 ὑποδείελος 829 
ὑποδέξεαι δ28. ὑποδέξεται 88 
ὑποχλάω: ὑποέκλασεν 2ῦ8 
ὑποκυσαμένη 411 
ὑπομήτριον 186 
ὑψέκερως 40 

Φαέϑων 8117 81. Φαέϑοντι 
187 2038. Φαέϑοντα 6007. φαέ- 
Ὅουσα Τὔ 

φαεέίνῃ 01. φαείνοι 442. φα- 
εινομένη 382 

φαεσίμβροτος 308 
φαεσφόρος 240 800 ὅ80 



φαΐέδιμον 95 
φαιδρόν ὅ41. φαιδρῇσιν 26 
φαίνουσι ὅ87. φαίνεται 210 

412. φανεῖσ᾽ 229 
Φαίνων 208 488, Φαΐίνοντι 897 
φάος 167 160 244 ,ϑ12 484. 
φάεα ὅ8 815. φαάε᾽ 80 

Φαύλλου 428 
φάω: φάοι 32 ὅ09 
φεέίδεο 284 
φερεπτέρου 610 
φερίστη ϑῦ 488 ὅ19 527. φε- 

θέστοις 6004 
φερόπλῳ. 980 
φέρω: φέρει 14 149 192 191 218 

222 266 890 486 4071. φέρου- 
σιν 12. φέρῃσιν 44. φέρωσιν 
ὅ9. φέροι 40 177 41. φέρειν 
410. φερέμεν 4017 84. φέρων 
424. φέροντα θῦ. φέρουσ᾽ 180. 
φέρουσαν 1660. φέρονται 84. 
φέρηται 1ὔ0. φέροιο 19. φέ- 
ροιτο 290. οἴσει 891 δῦο. οἴ- 
σεαι ὅ99 

φεύγει 2ῦδ. φεύγῃ 318. φεύγων 
3596. φύγῃσθα 228. φύγῃ 
Α 12. φύγοι 420. φυγών 886. 
φυγοῦσ᾽ 161 

φιαρόν 448. φιαρῇσι 594 
φιλίην 16 828 
φιλομβρότου 450 
φίλος: φίλην 284 ὅ02. φίλοις 

1071. φίλους 10, φιλτέρη 120 
φλέβα 818 
φλογερῷ 99 8398 484. φλογερῶν 

208 
φορβήν δ11 
φορέουσ᾽ 108. φορέεσκε 420. 

14 

ἐφόρησαν ὕθ0. , φορέηται 288 ᾿ 
382. πεφορημένον 414 

φράξεο δ14. φράζεσθαι 1 Τὴ0 
228 298, φράσασϑαι 249 

φρεσί 221 888 406. φρένας 
128 

φρίσσω: πεφρικότα 84ῦ 

φρουρεῖται ὅ06 
φυγήν 960 8398 
φυγόπτολιν 849 
φυλάσσω: πεφυλαγμένος ὅ 42 
φῦλον: φῦλ᾽ 8394 
φύξιμον 8ῦ8 
φύξιν 404 
φύρω: πεφυρμένος 8381 
φυτείῃ 419 
φυτευέμεν 401 
φυτοῖσιν 489 
φώρ 829 488 δ12 ὅ99. “φωρέ 

438. φώρεσι 48ὅ. φώρεσσι 
92 608 

φωρίδιον 411 
φώς: φωτός 380. φωτί 2ῦ8 511 

299 879. φῶτες 41 
Φωσφόρος 811 
χαίρω: κεχαρήσεται 248. κεχα- 

ρημένη 106. κεχαρμένη 44 
χαίτης 111, χαίτῃσι 540 
χαλαζήεντα 128 
χαλεπή 201. γαλεπάς 218 
χαλυβηΐίδα 802 
χάλυβος 284 

χάριν 140 
χάρμα 14 81 
χίδροπα 512 
χείρ: χέρα 284. χείρεσσιν 110 

207. χέρας 5609 

Χηλάων 12 118 220 497. Χη- 
"λῇσιν 960 ὅ89 

χήρην 11ὅ 182 
χϑονί 894, χϑόνα ὕ10 
χιονώδεας 421 
χιτῶνας 112 
χλιδανήν 80 
χολόω: κεχολώσεται 117 
χοροιμανέος 490 
χορόν 418 
χρειώ 248 299 451 
χρή 49 200 388 
χρησμοί Α 1 
χρόνιον 88 
χρόνοιο 811. χρόνον 180 δῦο 



χρυσάμπυκα 81 
᾿ χρυσεέης 4δ1 
χρυσοέϑειρα 9. 

220 
χρυσόν ὅ82 
χρυσοφαής 441 
χρώς: χρόα 286 
χώρῃ 8ῦ8. χώρην 520 
χῶρον 469 
ψεύδοντ᾽ Α ἢ 
ψυχολιπές 9.9 

ὧδε 121 
ὠδῖνα 211. ὠδίνεσσι 155 198 
ὦπα 99 204 2538 2060 287 828 

511 819 414 410 22 4 11 

χρυσοέϑειραν 

Ὠκεανοῖο 280 290 816 
ὠκυδρόμοιο 428 610 
ὠκυπόδεσσιν 616 
ὠκυπόροισιν 442 
ὠκύς 4 10. ὠκέα θ. 

280. ὠκεῖαν 167. 
184 

ὦμοισιν 110 
ὠνήν “4 2 
ὠνητή 120 
ρεέϑυια 411 
ὡρονομῶν 9501 
ὡς δὲ δ41 598. ὡς δ᾽ 298 800 

816 471 
ὦψ: ὥὦπεσσιν 157. 

, ὀκεέην 
ὠκείῃσιν 

ὦπας 8590 



ΝΑ ΘΝ ὍΣ Ὁρῷ υοτυνκο, 
μα δν κου τ ο ἐτν ομε δϑδα κὸν 
αν οὐ 15 Ἔιοὺ τἀ δτναδίο 

Ω πῶς πᾷι «νοίου ἀποὺ ἐδ) 

ἐπ ῖν- δ᾽ δ ὅμο ἐς το μίο 
Ὄπ ΤΟΥ ΣΝ Κ͵Π|.).5 Η 

ν ! ΒΓ 
" ; ; ἄτι ἀρ οῶ 

᾿π  ν, ν 1: Ὅλ ἢ ἐς ἐν ἀπ 

ΨΥ ΡΣ ΘᾺ ὕπι ἰυσι σαν 

δαφ ότι, 5 ἐπὶ γόῳ ἀρ δον, κ 1 
Ὁδφξος ᾿ ἐδερῷ" Δ τοῦ κτὖ τῶ 
πὰ Σ μ». {τ} Ύ ΔῊ 

τὐβακνθω υἄκί Μόφοπαν, ύρῶς 
δ" ΒΟ Δ ΒΝ ΜΝ 

νὺξ, Δ ΨῸΝ ἐδ ὦ Αὐτὰ " 

τὰ, τὰν ἑ Σ ῖ -Ἀ αν, φιὸ Γν 

4 ον ᾿ τ μΣ , ᾿ς κην 

ἼΩΝ ἘΠ θυ λέοον, 
συ 9 ἃ ΙΝ χν: Σ 

νὴ ν ὁ ἢ. διε, 4 " ἢ 

ΓΟ 4 τὶν δ! εν ..) 

ἀν γιὲ ψν 

ἈΝΕ ΚΟ κρὶ ἢ υ 6 ὁ 321 Ὶ δ. 
π  σ ν}ν9 ΤΟΥ 

ἐδάναν τς νον μάν 
ΠΟΛ! ΗΑ, 

ἜΚ ΤΣ ἐπ ὧν εἿ, Ἢ 
Ἀ πον ἀμ ά 5 ΘΒ δὺς 
Δ ἐ Υ νυ ΐον ἘἪ ποτῇ ὑ; γὴ» 
αι πρέξως γι 
ΜΡ νὴ ΒΥ ῷ γίδια. 

ΤΑ ΥΦΩ͂Ν ΝΕ πὰ 
ὅν ἀν ἧς ΩΝ τς 

; πρενωὶ ἀδονδν μι ἜΝ 



ΑΝΒΟΌΟΤΑ ΑΒ ΤΕΟΙΠΟΘΑΙΟΑ. 

Ι. Μαξίμου περὶ καταρχῶν μεταφρασϑὲν πεξῇ λέξει 
ἐκ τῶν ἡρωικῶν μέτρων. ὴ 

Π. Ὑποϑέσεις τῶν Μανέϑωνος ᾿Δποτελεσματικῶν. 
Ἁ 3 ΄ -“ , ΄ 

ΠῚ. Περὶ ἐνεργείας τῶν ιβ΄ ξῳδίων. 
᾽ ΄ “- ὰ ΄, 

ΓΥς Περὶ ἀποτελεσμάτων τῶν ιβ΄ ξῳδίων. 
᾿ “ - Ι ’ “« ΄ ’ 

Υ. 41 χῶραι συνοικειούμεναι τοῖς ιβ΄ ξῳδίοις. 
Υ ,’ ,ὔ [κ2 -“ ,ὔ -“ 3 

ΥἹΙ. Τί σημαίνει ἕκαστον τῶν ξῳδίων καὶ τῶν ἀστέ- 
ρῶν χαὶ τίνων δεσπόξζουσιν. 

ὙΠ. Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι σημείων. 



1, 1. 6. οοάοχ Τιδαγοηϊίϑηυβ ΧΧΎΠΙΠ 21. 

ἰ ΟΟΥΥΘΟΪΟΥῚΒ τηϑ 115 ΤΘΟΘΠΤΙΟΥ ΘΙ πβάθυῃ ΟΟΘΙΟΙΒ. 

ΜΙ οοἄδχ Τιϑυγοηύδηυβ ΧΧΥΠΙ 84. 

ἃ Ῥυαουοαβ Π.ΘΌΠΟΥ ἴῃ ορβϑύοϊῳ δὰ Αὐτηϊπίαση ΚΟΘΟΒΪΥ ἁδύ 
1α1Ὁ. Τηαδγ. 8. .18851. 

5 ἸΒΟ0Ὁ]1 ατομπουῖ! οαϊῦο Αγροὐβ]θβυηυοοσισα Μϑποίμομὶβ (Τὰ ὰρ- 
αυπὶ Βαΐαν. 1698). 

α Μαυυῖι Αχῦ οὐ Απύοῃιὶ ΒΊΡΊΟΥΙ οϑαϊῦϊο Αγροὐθθδυηδύϊοογυτι 
Μϑηθίμομῖβ (Οο]οπῖαα 1832). 

ἤ ΑΥ̓ΤΉ ΚΟΘΟΒΙΪΥ οαϊϊο αἰΐογω Αροὐο]θθυηδυϊοοσαση Μδμποίμο- 
πἷβ (1ρ051846 1888). 



1. 

Μαξίμου περὶ καταρχῶν 

μεταφρασϑὲν πεζῇ λέξει ἐκ τῶν ἡρωικῶν μέτρων. 

Εἰ δ᾽ ἄγε μοι κούρη Πιμπληϊὰς ἔννεπε Μοῦσα 
μήνην ἠερόφοιτον, ὅπως ἄνδρεσσιν ἕκαστα ὅ 

σημαίνει σκολιωπὸν ἐπιστείχουσα κέλευϑον. 

Ι. Περὶ γενέσεως. 

Πῶς ὁ τεχϑεὶς ἄγϑρωπος αὐξιφωτούσης τῆς ΣῈΣ 

λήνης ἔμπρακτος ἔσται καὶ κατορϑωτικὸς ὧν μετα- 
χειρίζξεται πάντων; ἐὰν παρατηρῆται ἐν ταῖς καταρχαῖς 10 
τῶν ἑαυτοῦ ἔργων τὴν Σελήνην συνοδεύουσαν ἤτοι 
τῷ Διὶ ἢ τῇ ἀφροδίτῃ ἢ τῷ Ἑρμῇ" ἐὰν δὲ συνοδεύῃ 

1. ΕὉ]. 104 1. --- ᾿Α Ἠοβ νϑύβυβ Ἰρβῖπϑ 6588 ΜΆΧΙΤΩΙ οὗ 1η]- 
ἰϊατη ΟΔΥΤΩΪΏ15 Ἰᾶτη ΒΌΡΓΘ τηοηϊζατη. --- ὅ ἵεροφοιτον Ἧ, ΟΟΥΥ. α. 
- ἄνδρεσιν ἔκαστα ΔΜ, οοτΥ. Δποη. 16. Ῥ. 380. --- ὃ ἐπιστιχουσα 
ΜΙ, οοτΥ. ἅποη. [6η. ]. ̓  - 1 Τια]ατα ορὸ δααϊά!. --- 8 Σελήνης: 
οατῃ ὨΘΘΌΠΘΙΟ ΠΟΙΏΪηδ, ΒΙΡΉΟΥΆΤ ὉὈΌΪαῸΘ ῬΟΒᾺΪ Ῥ͵ΤῸ 5815}15 δβύίγο- 
Ἰορίοἶβ, αὐἱθὰβ βουῖθδ, οΟαϊοῖβ ΜΓ αὐθοαῦαγ. βυηῦ δαΐθμη 860: 
Σελήνη, Ἥλιος, Ἑ ρμῆς, ᾿ἀφροδίτη, Ἄρης, Ζεύς, Κρόνος, Κριὸός, 
Ταῦρος, “4ίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρϑένος, Ζυγός, Σκορπίος, 
Τοξίτης, Αἰγόκερως, Ὑδρογόος, ᾿χϑύες. γτδθέθγθα 810}15. 6χ- 
ῬΥΠΊΘΥΘ ΒΟ] Ὀαῦ γοοδΌ]8, διάμετρος, τρίγωνος. τετράγωνος 80 
Ἄροθδηασλνι ξώδιον, ἡμέρα, μοῖρα, δοῦλος. --- 12 ἀνοδεύη Η͂, 
ΟΟΥΥ -- 



--, 80 -- 

ἡ Σελήνη τῷ Κρόνῳ ἢ τῷ "Ἄρει, μὴ καταρχέσϑω 
ἔργου; ἀπραξία γὰρ καὶ βλάβη ἐκακολόυθῃσαις 

ἡ Φελ νη ἀποκαταστατικὴ καὶ ἀνταποκατα- 

στατικὴ καὶ εἰς τὰ ἑαυτῆς τετράγωνα τὰ κατὰ γέ- 

δνεσιν ἐλϑοῦσα ἄπρακτος καὶ ἐπιβλαβὴς γίνεται. 
ἐάν τινος γένεσιν ϑεάσῃ καὶ βούλῃ αἰτήσασϑαι : 

παρ᾽ ἐκείνου χάριν, σκεψάμενος τὴν Σελήνην αὐτοῦ 

ἀνταποκαταστατικὴν οὖσαν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἑαυτῇ δια- 

μετρήσασαν, αἴτησαι τὴν χάριν, καὶ οὐ μὴ ἀστοχήσῃς 

10 τῆς αἰτήσεως. 

1. Περὶ κτήσεως δούλων. ᾿ 

Σελήνης ἐν τοῖς ἀνθρωποειδέσι ξῳδίοις, Ζιδύ- 

μοὶς, Παρϑένῳ, Ζυγῷ, Τοξότῃ, Ὑδροχόῳ. οὔσης 
ἐὰν βούλῃ διακόνους εἰς τὸ ἴδιον δῶμά σον ἀγορά- 

1ὅ ξειν, ἀγαϑὸν καὶ ἔμπρακτον καὶ ἐπικερδές. 
Σελήνης [ἐν τῷ] Ζυγῷ [ἢ ἐν τῷ] Σκορπέῳ 

οὔσης γεωργὸν δοῦλον ἀγόραξε. 
Σελήνης οὔσης [ἐν τῷ] Κριῷ [ἢ ἐν τῷ] “έοντι 

[ἢ ἐν τῷ] Τοξότῃ ταῖς ἐσχάταις μοίραις καὶ [ἐν τῷ] 
20 Αἰγόκερῳ ταῖς πρώταις ποιμένα ἀγόραζξε. 

Σελήνης οὔσης [ἐν τοῖς] ἸΙχϑύσιν [ἢ ἐν τῷ] 
Ὑδροχόῳ [ἢ ἐν τῷ] Καρκινῳ [ἢ ἐν τῷ] Αἰγόκερῳ 

2 ἐπακολουϑεῖ ἅ. --- 8ὃ ἣ Μ, ἡ ἅ. --- 8 τοὐτέστιν ΜΙ͂ 1. 6. 
αυοα ΘΡῸ 5011051 τοῦτ᾽ ἔστιν (τουτέστιν α). Ἰάθυη θχδγνηῦ 6Χ. 
στ. μεϑύδατος, καϑεαυτήν, παρεκείνου. --- ἑαυτὴν ΜΠ, οοττ. α. 

19 Σελήνης: οὖ ποῦ Ιοοο οὗ ΟΠ ΠῚ ΟτιΒ εἰχη Π θὰ8. δε ἰοΌ] τὶ 
δα !α 1 α. --- τοῖς οτη. Εἰ. --- 14 σώμα σου 510 ΜΙ͂, αὐοὰ ΟΘΟΥΤΘΟΣΙ. 
-- 16 ἐν τῷ οὐ αἰϊα αὐᾶθ ἀποῖβ [1] ἱπο]υϑὶ δά. Ἂ, οτὰ. ΠΙ͂ αὖ 
115. οὐπηΐθαβ Ἰοοἱβ 5018 5ρ1α δβίγοϊορίοα Ροϑαϊ. -- 20 6 ξουιηδ 
Αἰγόκερῳ (Αἰγοκέρωτι ὦ ἀὐϊαπθ) Ἰηΐτα ἀϊοθύατ. --- 



- ἮΝ Ὡν- 

ταῖς ἐσχάταις μοίραις ναύτην δοῦλον καὶ ἁλιέα καὶ 
τὸν τοὺς χιτῶνας πλύνοντα ἀγόραξε, καὶ ἁπλῶς τὸν 
ιιεϑ᾽ ὕδατος ἐργαζόμενον. 

Σελήνης [ἐν τῷ] Κριῷ οὔσης κναφεῖς δούλους 
καὶ ὑφάντας ἀγόραξε. 

Σελήνης [ἐν τῇ] Παρϑένῳ οὔσης σιτοποιοὺς καὶ 
ἀρτοκόπους δούλους ἀγόραζξε. ΄“ 

Σελήνης [ἐν τῷ] Ταύφῳ οὔσης μαγείρους δού- 

λους ἀγόραξε. 
Σελήνης [ἐν τῷ] Ζυγῷ [ἢ ἐν τοῖς] Διδύμοις 10 

οὔσης καπήλους δούλους καὶ ἐμπόρους ἀγόραζξε. 

ὧι 

ΠΙ. Περὶ πλοῦ καὶ ἐμπορίας. 

Σελήνης ἐν τοῖς ἀνθροωποειδέσιν οὔσης ξῳ- 
δίοις μετὰ ἀγαϑοποιοῦ Διὸς ἢ ̓ ἀφροδίτης ἢ Ἑρ- 
μοῦ, ἐμπορεύου. ἀγόραξε. πόρϑμευε, ὁδοῦ καὶ πλοῦ τὉ 
κατάρχου. 

Σελήνης ἐν τοῖς καϑύγροις ξωδίοις οὔσης, Καρ- 
κίνῳ, Αἰγόκερῳ. Ἰχϑύσιν, ἀκακώτου, τὴν σὴν 
ναῦν πληρώσας τῶν ἀγωγίμων φόρτων καὶ χρημάτων. 
κατάρχου τῆς ἐμπορίας" ὁ γὰρ πλοῦς ἀγαϑὸς γίνεται. 30 
καὶ ἐπικερδὴς ὁ φόρτος. 

Σελήνης οὔσης μετὰ Κρόνου ἢ μετὰ ΄άρεως 

4 γναφεῖς ἃ. -- ΘΟ Παρϑένῳ δρο, Αἰγοκέρωτι ἃ οὔτ πᾶο ποίδ 
ἽΠΟΟ ΒΙΡΉΕΠΙ ΒΌΡΘΙ 8110 ΘΥᾶ80 ΠΟσΊΘρθηΐου οχαγϑῦσσαη ἀπ Ὀ1τιτ οϑὺ 
Βιῖπθ δυΐὰβ δὴ Παρϑένου.᾽ οοτΐθ 5112111π85 ΒΙρῃο Παρϑένου. --- 
8 μαγήρους Μ,, οουτ. ἢ. 
ες 18 ἀνϑρωπόμορφα᾽ Ζέδυμοι, Παρϑένος, Ζυγός, Τοξότης, 
Ὑδροχόος. κάϑυγρα᾽ Καρκίνος, Ἰχϑύες ΜΙ ἴῃ ταᾶῖρ. --- 18 4}|- 
γογέρωτι 810 α΄, 864 οὐΐδτη ποὺ ἰοοὸ οοᾶθχ 1}1}} δ] παθοὲ 
ὨΪΒ1 β'σηθση ἃδίγο] ορίοτιη. ἀ6 ἔουτηδ ΠΟΤΩΪη15 ᾿Ἰπΐτγῶ 0. 89, 10 αἰχὶ, 
-Ξ. 49. να ἘΠ, ὁοττ. α. 

Μαχίπιας δὲ ΑἸ ΠΟΙ, θ 



τοῦ ἘΝ Ἰϑῶ, 

μὴ κατάρξῃ πλοῦ μήτε φόρτου. μήτε. ἐμπορίας ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐπιβλαβέστερος ὁ Κρόνος τοῖς ναυτίλοις ἥπερ 

ὁ “ἄρης" ὁ μὲν γὰρ άρης πολλάκις ῥύεται τοὺς ναύτας 

ἐκ τοῦ τῆς ϑαλάσσης κινδύνου" ὁ δὲ Κρόνος χαλεπώ- 
ὅτατος μάλιστα τοῖς ναύταις γίνεται. 

ΙΝ. Περὶ ὁδοιπορίας. 

᾿ Σελήνης Κριῷ᾽ ὃ ἀποδημήσας ταχέως ὑποστρέψει. 
Σελήνης Ταύρῳ᾽ ὃ ἀποδημήσας ἀβλαβῶς καὶ 

μετὰ κέρδους ὑποστρέψει. ν 

10 Σελήνης Διδύμοις" ὁ ἀποδημήσας ἐπὶ πολὺν 
χρόνον ἐν τῇ ξένῃ διατρέψει. 

Σελήνης Καρκίνῳ" ὁ ἀποδημήσας χρονίσει μὲν 

ἐν τῇ ξένῃ, χαίρων δὲ καὶ ἐνδόξως ὑποστρέψει πράξας 

εὐτυχῶς. 

1ῦ Σελήνης Δέοντι" ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ οὐ 

δεῖ ἀποδημεῖν" βλάβαι γὰρ καὶ φόβοι ἐξ ἀνδρῶν κα- 

κῶν ὑπαντήσουσιν᾽ ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν μὲν 

ὁ ὁδοιπορίας: Εῖο ἰογταϊπαίαν οΟα]οῖ5. 1 [0]. ρξὃ ́ ,. ἄυο ἴ᾿- 

βϑααθηξίδ, 0118. ποᾶϊθ βαπὺ ρξς΄ οὖ ρξε΄ ἃ ρ᾽αϊϊ!παίογθ ἴῃ ξα]βάγα 
οτάϊποια χράδοία. --- 7 [ποῖριὺ [0]. ρξε΄. -- τῆς σελήνης ἐν τῷ 
Κριῷ οὔσης οὖ 5ἰν ον ἱπῆγω ρδββίτη ἀραϊ ὦ, αποὰ πποαποαὰθ 
Ἰοοο ΟΠ ΘΙΠ ΟΥ̓Δ 6 ΒΌρΡΘΥβθᾶθο. 17 8181] μα οὺ τ181 βίσμα ἀβίγοϊο- 

σῖοα, Θδαα6 5ῖπθ ἀυὍ 10 ζῶ 1π 6] σθπᾶδ βαηῦ, αὖ ὦ γο]αϊῦ, αὐθατα θη 

ὨΪ811 δαϊϊοογο βού ἀὐχὶ, --- 11 ξενῇ ΔΜ], νοϊυαϊπθ αὐδτην]β 

ταϊηῸ5 τϑοίθ ξενιτεία  --- 12 ξενίσει Μ, “πβαυᾶ ἀυθ1θ οουτισθηάττι 

χρονίσει᾽ α. οἷν. ». 88,8. --- 11 ἐν δὲ τῆ δευτέρα ἡμέρα ἐν μὲν 
λέοντι κτέ. Μ. «Ὁ δος βοηὐθηύίῳ ἱποὶριῦὺ οδΥτ1 18 ἔγαρτηθηύατα;.. 

«ρρᾷ Ἰηΐαυσρία δοοϊαϊδ αὖ που Ἰοοο οὖ ρορίαθ σϑυθδ δὺ ραγδρῃγαβὶ8 

εἰπὸ οοτγαρία ... ραδαθαπὰ βουϊρύαχη ἔαΐθ5β6 ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ 
εὐμενεστέρᾳ οὔσῃ ὁ ἀποδημήσας εἴο. (ᾳποα Ῥοθίδθ οϑὺ ἀγα- 

νωτέρη οἶμος), Ια ἀαΐθια εὐμενεστέρᾳ οὐ ἀθργαγαύατῃ ἴῃ ἐν 

μὲν ἑσπέρᾳ οὐ γτοάυχίξβα ἀμπρ]ίοθτη βθηὐθηῦδθ τοβϑυϊαθηάδθ 
9 

οοπδίατη: οὐ [δεῖ ἀποδημεῖν), εὖ (ρτορέίον ἑσπέρᾳ) ἔτι δὲ ἡμέρας 



ΞΡ ΟΝ 

νυχτὶ οὐ δεῖ ἀποδημεῖν" ἔτι δὲ ἡμέρας οὔσης ὁ ἀπο- 
δημήσας [οὐ] πάνυ βλάπτεται (γ5. 1---ἴ). 

Σελήνης Παρϑένῳ" ὁ ἀποδημήσας χρονίσει μὲν 
ἐν τῇ ξένῃ, ἀβλαβῶς δὲ ὑποστρέψει (8---10). 

Σελήνης Ζυγῷ" ὁ ἀποδημήσας εἰ μὲν ἐπὶ δικαίᾳ 
προαιρέσει, συμφέρει" εἰ δὲ ἐπὶ ἀδίκῳ. οὐ συμφέρει 
(1---10).. 

Σελήνης Σκορπίφῳ᾽ ὃ ἀποδημήσας ὠφεληϑήσεται 
Ὃ 

καὶ κερδήσει ἐν τῇ ξένῃ" ὁ δὲ ἀρξάμενος ὑποστρέφειν 

σι 

οἴκαδε, ὠφεληϑήσεται καὶ ταχέως τὴν ὁδὸν ἀνύσει, 10 
λαϑραίως καὶ μετὰ σιγῆς ὑποστρέφων (18---24). 

Σελήνης Τοξότῃ ὁ ἀποδημήσας μακρὰν ὃδὸν 
ἀνύσει καὶ πολὺν χρόνον διατρίψει βραδύνων ἐν τῇ 
ξένῃ ὁ δὲ ἀρξάμενος ὑποστρέφειν Σελήνης Τοξότῃ 
οὔσης χαίρων ταχέως ἥξει (2ὅ-- 84). 

Σελήνης Δἰγόκερῳ᾽ οὐ δεῖ ἀποδημεῖν" καὶ γὰρ 
ἡ ὁδὸς μαχρὰ καὶ ἄπρακτος ἡ ὁρμὴ γίνεται καὶ λυ- 
πηρά. ὁ δὲ ἀρξάμενος ὑποστρέφειν Σελήνης οὔσης 
Αἰγόκερῳ πραεῖαν καὶ ἀβλαβὴ τὴν ὁδὸν ἕξει (ϑὅ---41). 

οὔδης. Ἰἰθτατίαβ ροβὺ ἐν μὲν Ζοάϊδοὶ 5'σμαμι ΡγῸ γοοῶθα]ο ρο- 
ϑιογιῦ, αὐ Ρ]ὰΒ οομὐ]65 ἴθ ὮδΟ Ῥαγαργδβϑὶ Ῥυϑθροβι ομθια ἐν 
ΕἸρΊυτη δδβίσγο]. θχοιρὶῦ ΙοῦῸὺ ποιηϊηῖβ᾽ ὦ. ΠΙὰὰ “Ῥ]ὰ5 οθηθθβ᾽ 
βαξῖβ τοξαξαιῦ παθὸ τὰθϑ δαϊῦϊο. Ἰοοῦτῃ σοτγαρύαθγη ΘΗΪτι5. ΘΙΉΘΗ- 
ἄδ8β6 τΐῃὶ νἱάθοσ. --- 1 νυκτὶ Θρο, λέοντι (1: ἱΒΌΡΘΥΙ 51610 δβίτοὶ. 
ΤΘομΐἶβ Βρῖτ. 1θηΐβ  Ῥοβιίαβ᾽ α. ουγαυὶῦ 46 ϑρίτιῦα, πᾶτα ἴῃ 60- 
ἄϊοθ δεὺ βίσῃαμι “" αὰ0 Βοῦρα ΘΟΥιρύθατια νἱἀθίυνῦ ἱπάϊοδββθ. 
πϑαὰθ οοηϊθούαγδιῃ ΠῈΘΌΠΘΙΙ βαρτα ἰγϑηββουιρίδηη ῬυοθαγΘ ρΡο5- 
ΒΌΤΩ. ᾿ΤΏΠ1Ὸ ὈΓῸ 81510 6 0}18 5) βου] θη σπὶ 1588 ποοῦῖβ 515] 1}. 

9 οογἐϊβδίσαθσα δῦ (γοσαθα]ατα ἡμέρᾳ ῬδᾺ]1Ο ἃπΐθ ΒΟΟ 5βίρτιο 6 
δχρυθϑβαχα). ἰίδαθπο ἐν μὲν νυκτὶ γοβύϊυϊ ργὸ ἐν μὲν Μέοντι οὐ 
ἰηΐγα οὐ ἱπβθυαϊ. 8111 ἰογίδββθ ργαθίθοσθηῦ ὁ ἀποδημήσας σπα- 
νίως βλάπτεται. οἷν. ρορίαδθρ νϑῦρα. -- 8. χροιῖσει 9, ὙΘΙΌΠΙ 
τπατοαυ ὦ. -- 

- 6 



εἰ ἍΝ ὧδὲ 

Σελήνης Ὑδροχόφ᾽ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἡμέρα οὐ 
δεῖ ἀποδημεῖν, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ δεῖ, ὠφέλιμον γάρ 
(42. 44). 

Σελήνης ᾿Ιχϑύσιν" ἐπὶ στρατιὰν καὶ ἐπὶ πόλε- 
δ μον καὶ ἐπὶ κυνηγεσίαν καὶ ἐπὶ ἁλιείαν δεῖ ἀποδη- 
μεῖν" ἔμπρακτον γὰρ γίνεται (4ῦ---48). 

᾿ Σελήνη ὑπὸ ἀγαϑοποιῶν μαρτυρουμένη τετρά- 
γῶνος ἢ τρίγωνος ἢ διάμετρος καλὴν τὴν ἀποδημίαν 
σημαίνει" ὑπὸ δὲ κακοποιῶν μαρτυρηϑεῖσα τετρά- 

το γῶνος ἢ τρίγωνος ἢ διάμετρος κακήν (49.---ὕ8). 

“ποι θχρϑὺὲ γάμου. ι 

Σελήνης Τοξότῃ. Ιχϑύσιν, Ὑδροχόφ᾽ ὁ γήμας 

ὕ κυνηγεσίω οἷ ἀἁλιεία Μ. -- 5 τετράγωνος: 510, οδίθτᾶ 
510}18᾽ «. ἴσο πθ {Π]π4 αὐἱάθηῃ Ιὐύουβ ΘΧρυθβϑϑιῦ, 864 5]ρ1ο: 
αὐδατδηρτῖδθ ἤρυτγδθ Ἰὐὔογα ὁ ϑϑῦ ΒΌΡ θυ ροβῖδδ, αὰδ8 Ρ]ΘΥυ Τα 6 
ΒΥ Πα θδτ βηδ]θπι ος 5Ιρηϊδοδῦ. --- 8 τρίγωνος Εἷο οὐ τηΐτα αθαϊ, 
τρέπλευρος 6; ἴῃ ΜΓ οϑοῦ ἥρυσϑ ὑυ]δΏρ]8. τς: καλὴν Μ, ποι 
κακὴν (οτταὺ 4). --- ἀποδημίαν ΠΙ͂, ὁδοιπορίαν ἃ ΠΘΒΟΪΟ αἰ {0 
οδβδ. --- 9 σημαίνειν ΠΊ, ὁοοΥΥ. ὦ 

11 Τιΐα]υβ ἴῃ τηϑΥρίηθ ΜΠ τορουϊθυν ἃ Ἰηϑη. Τ60. --- ΟΥ̓ΔΙΊΘΥ 
Απροᾶ. ὦχου. ΠῚ ῃ. 161 844. 6Χ ΟΟαἸο6 Βδχοοοῖδηο 181 (8860. 
ΧΤΥ͂ ἱπϑυηΐ,.) οαϊάϊῦ “δποηγταὶ ουϊαδάδχηῃ Βυχθηύηϊ στϑτησηϑίϊοὶ 
ορ βίοϊαβ, αὰἱ ΑἸθχίο Οὐσαπθμο τϑρηϑηῦθ βογυῖββθ νἹάθύιν, αὖ 6χ 
δριβίοϊα δᾷ ἱπιρθγδίογθση 1ΠΠπυτὰ ραῦθι". ἴῃ ππαθυϊοθβίμηδ ΟΡ βέοϊα 
[860 βαηΐ, αὐ86 δἃ Μαχίτησμη ΠΟΒὑσα Πα βρθοίδῃῦ (φ8ρ. 18 5α.): 
ἁπλούστερον δὲ περὶ τούτων εἰδὼς τὸν περὶ καταρχῶν συγ- 
γραψάμενον Μάξιμον, ἡρώῳ μέτρῳ τὴν πραγματείαν αὖ- 
τοῦ κοσμήσαντα, τούτῳ χρῶμαι πρὸς τὴν τῶν ἠρωτημένων 
κατάλυσιν, ὀλίγα τῶν αὐτοῦ συνοψήσας, ἵνα μὴ παρὰ τοῦ δέον- 
τος ἀστρονομοίην᾽ φησὶ τοίνυν οὗτος ὁ ἀνήρ, ἵνα διαλύσω τὸ 
μέτρον εἰς λόγον πεζόν, Σελήνης πορευομένης Κριὸν ῇ καὶ 
Ταῦρον -- ἀπὸ γὰρ τῶν ταύτης δρόμων τὰς προστελέσεις τῶν 
γάμων λαμβάνει --- ; χαλεπὸν εἶναι καὶ ἀσύμφορον. γυναῖκα λα- 
βεῖν" ἀποστρόφους γὰρ καὶ (καὶ οτῃ. οοα.7) ἀστόργους τοὺς 
γάμους ἐργάξεται. τὰς δὲ αἰτίας ἐ ἕν. ἄλλῳ καιρῷ, πυνϑάνου μοῦ. 
ἐν δὲ Διδύμοις οὔσης, κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν μοιχείας 



ὠφεληϑήσεται" ἔσται γὰρ ἡ γυνὴ πραεῖα καὶ φρονέμη 
(69---Τ11). 

Σελήνης Κριῷ" ὃ γήμας βλαβήσεται" ἔσται γὰρ 
ἡ γυνὴ ἀκατάστατος, παλίμβουλος, ἄστοργος, τὸν ἄνδρα 
καταλείπουσα (2---81). 

Σελήνης Ταύρῳ᾽ ὃ γήμας βλαβήσεται" ἔσται γὰρ 
ἡ γυνὴ μοιχαλίς. πολύκοινος, δυπαρά (82---Θ). 

Σελήνης Διδύμοις" ὁ γήμας ἐν τῇ β΄ ἡμέρᾳ 
χαρήσεται" ἔσται γὰρ ἡ γυνὴ οἰχουρός (90---θ98). 

Σελήνης Καρκίνῳ᾽ οὐ δεῖ γαμεῖν" ἡ γὰρ γυνὴ 
ταχέως τὸν ἄνδρα καταλείψει ὑβρίζουσα (99---101). 

ἀποτελεῖσϑαι καὶ “ῥυπαρῶν πόϑων ἐπιμιξίας" εἰς δὲ δευτέραν 
ἡμέραν ὁ γάμος ἀρυπαρώτερος. Καρκίνον δὲ ἢ, “έοντα μετα- 
πορευομένης Σελήνης, μαχίμους καὶ λάλους καὶ ἀκαϑέκτους εἰς 
ὀργὴν ἀποτελεῖ τὰς γυναῖκχας, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἀντιανείρας καϑ' 
Ὅμηρον, τουτέστιν ὁμόσε τοῖς ἀνδράσι χωρούσας εἰς “μάχην. 
Παρϑένον δὲ ἐπιχαταλαβοῦσαν (1: -λαβοῦσα) πρὸς μὲν τὰς παρ- 
ϑένους ἀσύμφορος, ὥσπερ ἀντιπεπονϑότος τοῦ ξῳδίου τούτου 
τοῖς ὁμωνύμοις παρϑένοις" πρὸς δὲ χήρας εὐδαιμονέστερον τὸν 
γώμον. εἰναί φησιν. Ζυγὸς δὲ τὴν Σελήνην δεξάμενος ταῖς μὲν 
τὸν τῆς δουλείας ἐχούσαις ξυγὸν εὐροώτερον τὸν γάμον ταῖς 
ἐλευϑέραις δὲ δυσμενής ἐστι καὶ πολέμιος. Σκορπίον (!. -πίος) 
δέ γε τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν τῆς Σελήνης ἐπαινεῖ" τὴν δὲ 
δευτέραν ἀποδούλων (1. ἅπο δούλων) εἶναι αντεύεται. Αἰγό- 
κερῶς δὲ πρώτῳ γάμῳ ἄγει λύπας καὶ πήματα λυπηρώ, ἵν᾽ 
εἴποιμι τὸ τοῦ ἔπους ἀκροτελεύτιον᾽ εὐδαιμονεστέρους δὲ τοὺς 
δευτερογαμοῦντας ποιεῖ. τὼ δ᾽ ἐπίλοιπα τρία ξῴδια, Τοξότης, 
Ὑδροχόος, Ἰχϑύες, ἡδεῖς μὲν τοὺς γάμους καὶ εὐτυχεστάτους ὡς 
ἐπίπαν" σωφρονεστάτας δὲ τὰς γαμετὰς καὶ φιλοστόργους καὶ 
φιλάνδρους παρέχονται, ὅταν ἡ Σελήνη τούτοις ἐπιδημήσει. 
πονηροτάτας μέντοι τὰς συνόδους “αὶ τὰς κατὰ διάμετρον ἄπο- 
στάσεις Ἡλίου τε καὶ Σελήνης οἵ ἀστρονόμοι καταλαμβάνουσι 
πρὸς τὰ »συνοιπέσια, καὶ φεύγειν παρακελεύουσι τοιούτους σχη- 
ματισμούς. ἀλλὰ ταῦτα “μὲν ἴσως δῆλα τοῖς τὰς ἐφημερίδας τοῖς 
κόλποις ἔχουσιν, οἷς καὶ τὸν Ἥλιον ἔξεστι τῷ ἀστρολάβῳ μετεώ- 
ρίζειν καὶ τὰς ἐποχὰς τῶν ἀστέρων λαβεῖν. --- 1 οφεληϑήσεται 
Π. --- 8 γὰρ οτα. 4: ---- ὅ καταλειποῦσα ΜἵΙ͂. --- Ἴ μυχαλὶς Η͂. 
- 11 καταλείψη ΚΠ. -- 



δεν ὥρων, 

Σελήνης Δέοντι" οὐ δεῖ γαμεῖν" ἔσται γὰρ ἡ 
γυνὴ ὑπερήφανος. ὀργιξομένη τὸν ἄνδρα, ἀναιδής, 

μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ πειϑομένη τῷ ἀνδρί, ἀλλὰ λοι- 
δοροῦσα καὶ ὀνειδίξουσα αὐτόν, πολλάκις δὲ καὶ τύ- 

ὅπτουσα αὐτὸν καὶ τῶν τριχῶν αὐτοῦ δρασσομένη 
(109-119). 

Σελήνης Παρϑένῳ᾽" χήραν γῆμαι δεῖ, παρϑένον 
ὃὲ οὐ δεῖ (118---117). 

Σελήνης Ζυγῷ οὔσης" ἐλευϑέραν μὲν οὐ δεῖ 
10γῆμαι, ἀλλὰ δούλην παλλακίδα μᾶλλον δεῖ" καὶ γὰρ 

ὁ Ζυγὸς μοιχείαν ἐπιφέρει" καὶ διὰ τοῦτο εὐαπάλλα- 
(τὸς μὲν γίνεται ἡ παλλακίς, δυσαπάλλακτος δὲ ἡ 
ἐλευϑέρα, ὡς τὸ εἰχός (118---122).. 

Σελήνης Σκορπίφῳ᾽ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ παρ- 
1 ϑένον δεῖ γῆμαι᾽ ἔσται γὰρ πραεῖα καὶ φρονίμη. ἐν 

δὲ τῇ δευτέρα καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ οὐ δεῖ γῆμαι 
ὅλως" μοιχευϑήσεται γὰρ καὶ ὑπὸ δούλων ἡ γυνή 
(1295---128). . 

Σελήνης Αἰγόκερῳ᾽ τὸν πρωτόγαμον ἄνδρα οὐ 
920 δεῖ γῆμαι, τὸν δὲ δευτερογαμοῦντα δεῖ, καὶ μάλιστα 

ἐὰν ἡ γυνὴ χήρα (129---192). 

Σελήνης συνοδευούσης Ἡλίῳ ἢ πανσελη- 
νιαζούσης οὐ δεῖ γῆμαι (188---155). 

Σελήνη μετὰ ἀγαϑοποιῶν Διὸς ἢ ᾿άἀφροδίέτης 
φῦ Ἑρμοῦ ἀγαϑὸν καὶ ὠφέλιμον ποιεῖ τὸν γάμον 

(186---140), 

“ . Α 

Ὡϊ. α. -- 12 παλλακὴης ΜΗ, οοτΥὴ. ἄ. --- 21 ἡ 1. 6. ἢ 



ως ΕΒ ...ψ.. 

ΥἹ. Περὶ νόσων. 

Σελήνης Κριῷ" ὃ κατακλιϑεὶς οὐ τελευτήσει, 
ἀλλ᾽ ἀκινδύνως σωθήσεται, πλὴν τοῖς κεφαλαλγικοῖς 
ἀπαίσιος ὃ Κριός. εἰ δὲ γυνὴ μέλλοι ἐκτιτρώσκειν, 
ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἡμέρα κίνδυνος ἐπακολουϑήσει 8α- 
νατώδης. ἐν δὲ τῇ β΄ ἀκινδύνως ἀπαλλαγεῖσα σωϑή- 

σεται (141---161). 
Σελήνης Ταύρφῳ᾽ ὁ κατακλιϑεὶς πάρεσιν ὑπομεί- 

νας καὶ παρακόψας σωϑήσεται ταχέως. εἰ δὲ περὶ τὸν 

τράχηλον συναγχικὸν πάϑος ἧ, ὀλέϑριον γίνεται. εἰ 10 
δὲ γυνὴ ἐκτιτρώσκοι. ἔν μὲν τῇ α΄ ἡμέρᾳ τοῦ Ταύρου 
κινδυνεύσει εἰς ϑάνατον, ἐν δὲ τῇ β΄ ἐλαφρότερον 
τὸ κακόν (102---114). 

Σελήνης Διδύμοις" ἐν μὲν τῇ α΄ ἡμέρα ὃ κατα- 
κλιϑεὶς χρονίως ταλαιπωρήσει τῇ νόσῳ, ἐν δὲ τῇ β΄ 1τὉ 
εἴσω γ΄ ἡμερῶν ῥαΐσει. οἱ δὲ ἰσχιαδικοὶ ἢ οἵ τὰ νεῦρα 
ἀλγοῦντες ἐπισφαλῶς νοσήσουσιν. ἡ δὲ ἐκτιτρώσκουσα 
γυνὴ τελευτήσει, εἰ μή τις ἀστὴρ ἀγαϑοποιὸς τῇ Ζε- 
λήνῃ μαρτυρήσειεν (11ὅ---189). 

Σελήνης Καρκίνφ᾽" ὃ κατακλιϑεὶς ἀβλαβῶς ἀπαλ- 320 
λάξει καὶ ταχέως. πλὴν οἵ τὸ στῆϑος ἀλγοῦντες ἢ 
τοὺς πόδας πληγέντες" ἐπικινδύνως γὰρ ἕξουσιν. ἡ δὲ 
ἐκτιτρώσκουσα γυνὴ καλῶς ἀπαλλάξει (190---199). 

Σελήνης Δέοντι" σφομλερὸν τὸ κατάρξασϑαι νό- 
σου" δεῖ οὖν κενῶσαι τὴν γαστέρα ταχέως. ταῖς δὲ Ὁ 

ἐχτιτρωσκούσαις γυναιξὶν ἐπισφαλέστατον καὶ κινδυ- 
νῶδες (200---201). Σ 

΄ι 

1 Τιζυ]υτα ἴῃ τηδυσίηθ ΜΙ τϑρϑυῦ τπϑῃ, γθο0. --- 8 παρεστιν 
Μ, οοττ. α. --- 9 τὸν οἱ. α, --- 



τ τς 

Σελήνης Παρϑένῳ" ἡ νόσος χρονία μέν, ἀλλ᾽ 
ἐλαφρὰ καὶ ἀκίνδυνος, πλὴν στομαχικοῖς καὶ πλευρι- 

τικοῖς καὶ αἱμορροϊκοῖς οὐκ ἀκίνδυνος. ἡ δὲ ἐκτιτρώ- 
σχουσα γυνὴ ἐπισφαλῶς ἕξει καὶ ἐπικινδύνως, ἡ δὲ 

ὅ τίκτουσα εὐτοκήσει (208---219). 
᾿ Σελήνης Ζυγῷ᾽ ὁ κατακλιϑεὶς ἢ ταχέως σωϑή- 

σεται ἢ τελευτήσει, ἐὰν χρονία γένηται ἡ νόσος. ἡ 
δ᾽ ἐχτιτρώσκουσα γυνὴ τελευτήσει (220---298). 

Σελήνης Σκορπέφ' ὃ κατακλιϑεὶς ἐν μὲν τῇ α΄ 
10 ἡμέρᾳ ἀβλαβῶς ἀπαλλάξει, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐπικιν- 

δύνως νοσήσει (229---251). 
Σελήνης Τοξότῃ" ὃ κατακλιϑεὶς καὶ εὐφόρως 

νοσήσει καὶ ἐλαφρῶς καὶ ἀκινδύνως, καὶ ταχέως σω- 
ϑεὶς ἐγερϑήσεται (292---294). 

1ὅ Σελήνης Α4ἰγόκερῳ᾽ ὃ κατακλιϑεὶς ταχέως ὑγια- 
νεῖ, πλὴν οἱ πλευριτικοὶ καὶ ἰσχιαδικοὶ χρονέσουσιν. 
ἡ δὲ ἐχτιτρώσκουσα γυνὴ ἐν μὲν τῇ α΄ ἡμέρᾳ ἀκιν- 
δύνως ἀπαλλάξει, ἐν δὲ τῇ β΄ ἡμέρᾳ ἐπικινδύνως 
(29---245). 

20 Σελήνης Ὑδροχόφ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι νόσοι ἀβλαβεῖς 
γίνονται, μόνος δὲ ὁ ὕδερος ἐπισφαλής. ἡ δὲ ἐκτι- 
τρώσκουσὰ γυνὴ ἐν μὲν τῇ α΄ ἡμέρᾳ κινδυνεύσει χα- 
λεπῶς, ἐν δὲ τῇ β΄ ἡμέρα ἀβλαβῶς ἀπεήλειει (246 
--δοὔάλ, 

οὔ Σελήνης Ἰχϑύσιν" κὶ μὲν ἄλλαι γὐνϑὶ εὐαπάλ- 
λακτοι γίνονται, αἵ δὲ κοιλιακαὶ καὶ αἱ ποδαγρικαὶ 
ἐπισφαλεῖς καϑίστανται (2ὈὍ---259). 

9 ὁ κατακλιϑεὶς: 5 νΟΥΌΪ5. ἐθυσηϊηδῦαν" οΟὐ͵ο15. ΠΗ ἔο]ϊατη ρξε΄, 
αὐοᾶ ἔα]Ξο ἤὰσπο δχοὶριῦ ο]αχα ρξζ΄, --- 26 εὐαπάλαπτοι ΚΠ. --- 



Σελήνη μετὰ Ζιὸς ἢ ̓ ἀφροδίτης ἢ Ἑρμοῦ καὶ 
ἐπικουφίζει τὰς νόσους καὶ ταχείας τὰς ἰάσεις ἐπιφέρει, 

μετὰ ὃὲ Κρόνου ἢ άρεως καὶ ἐπιτείνει τὰς νόσους 
καὶ βραδείας τὰς ἀναλήψεις ποιεῖται (200---269). 

Σελήνη μετὰ οἵουδήποτε τῶν ε΄ πλανωμένων ὃ 
βλάπτει τὰς ἐχτιτρωσκούσας γυναῖχας" διὸ ἄμεινον 

ἐν τοῖς τοιούτοις ἄνευ ἀστέρος εἶναι τὴν Σελήνην 
καϑ' αὑτήν (210 ---2:1). 

ΥΠ. Περὶ τομῆς καὶ χειρουργίας. 

Ὁ ὡροσχόπος ἢ ἡ Σελήνη ἐν Ταύρῳ ἢ Αἰγό- το 
κερῷ ἢ ἐν Παρϑένῳ βλάπτουσι τοὺς χειρουργου- 

μένους" διὸ ἄμεινον τότε ἡσυχίαν ἔχειν μηδὲ χειρουρ- 
γεῖν (210----292). 

᾿ Σελήνης ἐν τοῖς τροπικοῖς ξῳδίοις οὔσης οὐ δεῖ 

χειρουργεῖν (298---205). 1ὅ 

Σελήνης συνοδευούσης Ἡλίῳ ἢ πανσελη- 
νιαξούσης οὐ δεῖ χειρουργεῖν (20ὔ---209). 

Ἄρης ὡροσχοπῶν ἢ συνοδεύων τῇ Σελήνῃ βλά- 
πτει τοὺς χειρουργουμένους" ἢ γὰρ ἐκ δευτέρου πάλιν 
τομὴ γενήσεται ἢ αἵματος δεῦσις πολλοῦ (800---804).20 

Σελήνη συνοδεύουσα Κρόνῳ βλάπτει τὰς χειρουρ- 

ὅ μετα οἷου δήποτε . 
10 ὁ ὡροσκόπος 5αβρθοΐμτη. --- Αὐἰγόκερῳ ΒΟΥ ΘΠ τη ΟΣ ϑί!- 

ἩΔΎ οὖ ΒΟΟ 000 οὖ 8118, ποὴ οὔτ ὦ Αἰγοκέρωτι, ααΐα, ἴῃ οο- 
α1ο6 βαρτῶ ΟΔ ΡΥ ΘΟΥΤΙ ϑἰρτιαπι 1ὐΐογῳ ὦ Θχϑίαῦ βιοαῦθὶ βὑδθϊ τ ΒΌΡΥΤΔ, 
ΒΙσ αι ὙἹΓΡΊΠ15 οὖ 8188 βδθρίυβ (Παρϑένῳ, Κρόνῳ, Ἡλίῳ, Κριῷ). 
ραϊοὺ ἰσίξαν πουηῖπα 11Π1ὦ οἸηηΐα δχῖσγθ ἄθθθσθ ἴῃ θαπᾶθιι {{6- 
γῶτα ὦ γ6] ,Ῥούϊαβ ἴπ ᾧ (νι ταυύατη γΥἸΒϑΊ τη 6 ποβύθυ Δα βου ρ 510). --- 
14 τροπικα᾿" Καρκίνος, Αἰγόκερως, Ζυγός, Κριός ΜΙ ἴὰ τηαῖρ. --- 



περ 

γίας᾽ πολυχρονίως γὰρ ταλαιπωρήσει τῇ τομῇ καὶ εἰς 

κακὸν τέλος καταντήσει (3ϑ0ὅ---808). 
Σελήνη μετὰ Διὸς ἢ ᾿ἀφροδίτης λειψιφω- 

τοῦσα καὶ μᾶλλον μετὰ τὴν δευτέραν διχότομον 
δ καλὴν τὴν χειρουργίαν ποιεῖ (809---816). 

Ζεὺς καὶ ᾿ἀφροδίτη ὡροσκοποῦντες ἀγαϑὴν τὴν 
χειρουργίαν ποιοῦσιν. --- τὰ δὲ εἰρημένα πάντα κοινῶς 
δεῖ συνυπακούειν ἐπὶ πάσης χειρουργίας (516---819). 

ΥΠΙ|. Περὶ δραπετῶν. 

10 Σελήνης Κριῷ᾽ ὃ φυγὼν ταχέως εὑρεϑήσεται ἢ 
καὶ αὐτὸς ἑκὼν ἐπανήξει (920---951). 

Σελήνης Ταύρῳ" ὃ φυγὼν ἐν οἴκῳ πλουσίου ἀν- 
δοὸς χρύπτεται καὶ δυσκόλως εὑρεϑήσεται (992---590). 

Σελήνης Διδύμοις" εἴσω ε΄ ἡμερῶν ληφϑήσεται 
1 ὁ φυγών. εἰ δὲ τὰς ε΄ ἡμέρας ὑπερβῇ. μετὰ τρεῖς ἡ 

μῆνας εὑρεϑήσεται (591---540). 
Σελήνης Καρκίνῳ᾽" ὃ φυγὼν εἰς ἱερὸν ἢ εἰς τέ- 

μενος χρύπτεται, καὶ ἐν τῇ β΄ ἡμέρᾳ ἐκ τοῦ ἵεροῦ 
ὑπόσπονδος ἀχϑήσεται, ὥστε μηδὲν κακὸν παϑεῖν 

40 (9341---945). 
Σελήνης Δέοντι᾽ ὁ φυγὼν ἐν μὲν τῇ α΄ ἡμέρα 

οὐχ εὑρεϑήσεται, ἐν δὲ τῇ β΄ ἡμέρᾳ οὐ μὴ τελειώσῃ 
ὅσα βούλεται ἐν τῇ φυγῇ, εὑρεϑήσεται δὲ ἐν οἴκῳ 
ἀνδρὸς πλουσίου. ξήτει δὲ αὐτὸν ἐν ἀγρῷ ἢ ἐν κήπῳ 

25 (846. 868). 
᾿ Σελήνης Παρϑένῳ᾽ ὁ φυγὼν πολλὰς ἡμέρας 

4 

8 συνύπακούειν ΚΗ. πο, 8 ΝᾺ 
18 ἐκ τοῦ ἵεροῦ οὐ. Ω. --- 19 ἀχϑήσεται Μῖ, εὐρεϑήσεται 

ΑἹ πθβοῖο αὰο 1008. --- 



ον ᾿ς κρ3 

χρυβήσεται λανθάνων ἐν ἀμφιλαφεῖ καὶ δασδῖ τόπῳ 
(954---59). 

Σελήνης Ζυγῷ᾽" ὁ φυγὼν αὐτὸς ἑκὼν ὑποστρέψει 
δικαιολογούμενος πρὸς τὸν δεσπότην (8θ0ύ---568). 

Σελήνης Σκορπίῳ' ὃ φυγὼν ἐν ἱερῷ τόπῳ κρύ- 
πτεται καὶ αὐτὸς ἑκὼν ὑποστρέψει (35θ4---566). 

Σελήνης Τοξότῃ" ὃ φυγὼν ἢ ἕως ἡμερῶν ε΄ “εὑ- 
ρεϑήσεται ἢ ὑπερβὰς τὰς ε΄ ἡμέρας χρόνον πλεῖστον 
ἀφανισϑήσεται (56θ1---812). 

᾿ Σελήνης Αἰγόκερῳ" ὃ φὐγὼν ξωγρηϑεὶς ἐν τῇ 10 
ξένῃ ταχέως ἀνάγεται (81ὃ---514). 

Σελήνης Ὑδροχόῳ᾽ ὃ φυγὼν ἀκουσϑήσεται ὅτι 
ἐν χώρᾳ ξένῃ διάγει παρ᾽ ἀνδρὶ δημαγωγῷ ἢ στρα- 
τιώτῃ (ϑ1ῦ---981). 

᾿ Σελήνης Ἰχϑύσιν" ὃ φυγὼν ἐν μὲν τῇ α' ἡμέρα 10 
κινδυνεύσει, ὥστε καὶ ἐγγὺς γενέσϑαι ϑανάτου" ἐν δὲ 
τῇ β΄ ἡμέρᾳ πολλὰ κακοπαϑήσας πάλιν εἰς τὸν ἴδιον 
ἐπανήξει δεσπότην (982.---587). 

Σελήνη χωρίς τινος ἀστέρος πλανωμένου οὖσα 

καϑ᾿ ἑαυτὴν δηλοῖ, ὅτι οὐ δύναται μακρὰν ἀπελϑεῖν 20 

ὧι 

18 παρ᾽ ανδρὶ διμαγωγῶ ΠΙ͂, παρὰ δημαγωγῷ α. --- 1Ὁ ἐν 
ό : 

αλλο. βλεπε τὸ ιβ΄τηω (ἰ. 6. δωδεκατημόριον) τῆς σελήνης καὶ ὴ 
ῆ ὁ 

ἐπιβλεπει αὐτὴν ευρεσιν σ᾽ ὅσας δὲ μοίρας ἀπέχει τὸ ιβ΄ τημ 
ἀπὸ τῆς σελήνης, τοσαύτα μίλια διανοίσας εὐρεϑήσεται. καὶ 

ὅτε ἔλϑη ἡ σελήνη εἰς τὸ ιβτημ, εὐρεϑήσεται ὁ δραπέτης: -- 
ἄλλο. ἀπὸ ᾧς (ὡροσκόπου ) ἐπι σελήνην πόσα ξῴδιά εἰσιν ἀνα- 

μ' 
μεταξὺ καὶ ἄπο ἡλίου ἐπι ᾧς τούτων ἡ σύνϑεσις ση (1.6. σημαίνει) 
μετα πόσας ἡμέρας εὐρεϑήσεται ὁ δραπέτης: --- 5ῖ0 ἴῃ πιᾶτρ'. ΠΤ. --- 



ὁ φυγών, ἀλλὰ πλησίον τῆς οἰκίας τοῦ ἰδίου δεσπότου 
πλανᾶται (888---592). 

ἐὰν δὲ συνοδεύῃ τινὶ πλανωμένῳ ἡ Σελήνη. 
μακρὰν ὃ φυγὼν ἀπελεύσεται (898---896). 

ὅ ἀλλ᾽ εἰ μὲν μετὰ άρεως ἢ μετὰ Κρόνου συνο- 
δεύῃ ἡ Σελήνη, κομίζει μὲν πόρρω τὸν φυγόντα, 
ποιεῖ δὲ αὐτὸν δεσμώτην κρατηϑῆναι (891.---401). 

ἐὰν δὲ μετὰ Διὸς ἢ ᾿άφροδίέτης συνοδεύῃ ἡ 
Σελήνη, ἀφανισϑήσεται ὁ φυγὼν καὶ οὐ μὴ εὑρεϑῇ 

10 (402---424). “ 
εἰ δὲ συνοδεύῃ τῷ Ερμῇ ἡ Σελήνη, εὐθέως εὑ- 

ρεθϑήσεται ὃ φυγών᾽ φήμη γὰρ περὶ αὐτοῦ εὐϑέως 
ἔρχεται μηνύουσα αὐτόν (42--- 428). 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ Ἡλίῳ ἢ πανσελη- 
ιὄνιάξουσα ἐχτοπίζει τὸν φυγόντα (429. 4582). 

Σελήνη συνοδεύουσα Κρόνῳ ποιεῖ τὸν φυγόντα 
ὑπό τινων ἐν τῇ ὁδῷ κακούργων ἐπιβουλευϑῆναι καὶ 
ὅσα βαστάξει ἀφαιρεϑῆναι (458---458). 

ΙΧ. Περὶ τεχνῶν διδασκαλέας. 

20 Σελήνη Κριῷῴ, Παρϑένῳ., Καρκένῳ ὑπὸ Διὸς 
ἢ ̓ ἀφροδίτης μαρτυρουμένη τρίγωνος ἢ τετράγωνος 

ἢ διάμετρος ποιεῖ τὸν τέχνης τινὸς καταρξάμενον 
κατορϑῶσαι αὐτήν. παρατηροῦ δέ, ἵνα μὴ ἐν τοῖς 
προκχειμένοις οὖσα ζῳδίοις ἣ Σελήνη συνοδεύσῃ τῷ 

οὔ Ἡλίῳ ἢ διαμετρῇ (439.--4δ8). 

9 μῆι εὐρεϑῆι Π, σον. ἃ. 
24 προειρημένοις ὦ. --- 2ὅ διαμετρεῖ (. 



Ὡς ΝΕ Ὡ- 

Χ, Περὶ γεωργίας. 

Σελήνης Κριῷ᾽ συμφέρει φυτεύειν, σπείρειν, ση- 

χοὺς κατασκευάζειν, γῆν ἀργὴν βωλοστροφεῖν καὶ ἐξη- 
μεροῦν᾽ ἔσται γὰρ ταχέως κάρπιμος (400.---4τ0). 

Σελήνης Ταύρῳ" συμφέρει γεωργικὰ πράγματα ὃ 
πάντα ἁπλῶς πράττειν ἐργολαβίας δὲ ἢ μισϑώσεως 
γεωργικῖς ἐπιλαβέσθαι οὐ συμφέρει (411--- 41). 

Σελήνης Διδύμοις" κάλλιστον πάντα γεωργικὰ 
πράττειν. σπείρειν τε καὶ φυτεύειν (410---480). 

Σελήνης Καρκίν ῳ᾽ συμφέρει κήπους ἐργάξεσϑαι, τὸ 
κατωρυγιάξειν, ἀργὴν γὴν ἡμεροῦν (481---489). 

Σελήνης “έοντι" συμφέρει σπείρειν σῖτον καὶ 
κριϑὰς μόνον, ἄλλο δὲ μηδέν (484--- 487). 

᾿ Σελήνης Παρϑένῳ" συμφέρει σπείρειν παντοῖα 

εἴδη καὶ φυτεύειν παντοῖα φυτὰ πλὴν ἀμπέλου (488 10 

---496). 
Σελήνης Ζυγῷ᾽ συμφέρει γεωτομεῖν, σπείρειν, 

φυτεύειν πᾶν φυτόν (491. 02). 
Σελήνης Σκορπίῳ᾽ συμφέρει σπείρειν" ἔσται γὰρ 

πολυκαρπία. συμφέρει δὲ καὶ γεωμετρεῖν (008---508). 50 
Σελήνης Τοξότῃ᾽ οὐ δεῖ σπείρειν τὸ οἷονοῦν 

σπέρμα. συμφέρει δὲ μάνδρας καὶ σηκοὺς κατασκευά- 

1 Τὴ τηᾶτρ. ἃ τηδῃ. Υ60. γεωργία Δ]. -- ξ. βολοστροφεῖν Δ7, 
ΟΟΥΥ. «ἶ. ---, 10 συμφέρει: ΠΟ γοΥΌ0Ὸ 1η οοαϊοθ ΠΤ ἐθυτηϊπαθαν ΓΟΙ. 
ρξΞ΄, αποα πὰπο ἔα]βο ΘχοῖρῚῦ [0]. ξε΄. -- 1 ἢ μετροῦν (“αὖ 
ἴῃ ϑαᾶθπι 18 υ. ὅ08 συμφέρει δὲ καὶ γεωμετρεῖν") 510 ὦ, ἠμεροῦν 
Μ υἱύϊοβθ ὄχαγανυτῦ τὖ 41118 10018 ἔκαστα, ὁδὸς, αἴματος, ὠρο- 
σκόπος, ἥξει, ἔξει, ἔξουσιν, ἁλιέα, οὕσης Δ118 ΒΘ ΘΡΙΒΒ1 16. οοΥ- 
τἰσοπάτπι 6586 ἡμεροῦν ΔΟΙ]6 ΘΟΡΉΟΒΟΔΒ ΘΧ τηθ Δ Ρῃγαβὶ Ὁ ΥΘΥΒΌΤΙΤΗ 
Ὧ66. -410. --- 18 μηδέν, 5Βρα εν ἴῃ τΆ8. ΠΥ, --- 291 οἷον οὐν ΓΗ͂. --- 



Ἐν ῊΝ 9: 

ξειν, ἔτι δὲ καὶ ἀχυρμιὰς ποιεῖν καὶ χορτοκοπεῖν καὶ 
τὰ τοιαῦτα (609----Ὁ1). 

Σελήνης Αἰγόκερῳ" συμφέρει πᾶσαν ἀγέλην 
κτηνῶν εἰς ἕτερον τόπον μεϑιστάνειν, οἷα γίνεται πολ- 

ὅ λάκις διαχειμάδια καὶ ἰχάρο ὕδατα ἐν ϑέρει (518 

- 599). 
Σελήνης Ὑδροχόφῳ᾽ συμφέρει ἀροτριᾶν, γεωμε- 

τρεῖν, φυτεύειν (028---520). 
Σελήνης Ἰχϑύσι" συμφέρει γεωργεῖν καὶ ἀμπε- 

10 λουργεῖν (02 ---529). 
Σελήνη μετὰ μὲν Διὸς ἢ ἀφροδίτης ἢ Ἑρμοῦ 

τὰ μὲν ἀγαϑὰ πάντα τὰ εἰρημένα ἐπὶ ἑκάστου τῶν 
ξῳδίων πολλαπλασιάξει, τὰ δὲ κακὰ μειοῖ" μετὰ δὲ 
Κρόνου ἢ Ἄρεως ἔμπαλιν τὰ μὲν ἀγαϑὰ σμικρύνει 

τὸ καὶ ἀμαυροῖ, τὰ δὲ κακὰ ἐπαύξει (580---48). 

ΧΙ. Περὶ τῶν ἐν δεσμοῖς. 

Σελήνης Κριῷ, Διδύμοις, Καρκίνῳ, “ξέοντι" 

ὁ δεϑεὶς πολὺν χρόνον ἔσται δεδεμένος (ῦ44---ὔδ0). 
Σελήνης Σκορπίῳ, Τοξότῃ, Ταύρῳ. Ζυγῷ, 

20 Παρϑένῳ" ὃ δεϑεὶς ταχέως λυϑήσεται (551---ὅ8). 
Σελήνης Ἰχϑύσιν: ὃ δεϑεὶς σχεδὸν οὐδέποτε 

λυϑήσεται. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς δεσμοῖς τελευτήσει ἢ μετὰ 

χρόνον πάνυ πολὺν λυϑήσεται (Ό56---ὅ00). 
Σελήνη μετὰ τῶν ἀγαϑοποιῶν Ζ]ιός. ᾿ἀφροδί- 

1 καὶ δαίθ ἀχυρμιὰς οἴι. α. -- διαχειμαδεία "74 ἐγ διὰ 
χειμαδεῖα). -- διαψυχρὰ Μ (μου διὰ ψυχρὰ). -- 14 ἢ (Ἱ, 

καὶ ἃ, ἢ 66ο. -- σμικρίνον Μ΄. 
16 Τοΐατη μοο περὶ τῶν ἐν δεσμοῖς οδρυῦ ἴῃ ρΑλορ Μυι.ῖ 

οὐαὶβιὺ, δά αταϊῦ 1π τπϑΥρΊΠ6 Ῥϑ]ο γθοθηξῖου Τ]Θ ΗΒ, --- 19 “Ταύρῳ 

οτἑἐδϊξ ΡῬΔΥΔΡὮτ.᾽ ὦ ΘΥΥΟΥΘ. --- 



ποθ 15. 

της. Ἑρμοῦ ταχέως τῶν δεσμῶν λύει, μετὰ δὲ [Κρό- 
νου ἢ] “άἯρεως βραδέως λύει τὸν δεσμώτην ἢ καὶ 
μέχρι ϑανάτου κατέχει ἐν δεσμοῖς (061---ὅ6θ). 

ΧΗ. Περὶ κλοπῆς. 

Σελήνης Κρι ῷ᾽ τὸ κλαπὲν εὑρεϑήσεται (061---ὅ69). ὁ 
Σελήνης Ταύρῳ᾽ ἕως μὲν τῆς ι΄ μοίρας τὸ χλα- 

πὲν πρός τινα δυνάστην ἀπελϑὸν δυσχόύλως εὑρεϑή- 
σεται αἱ δὲ λοιπαὶ κ΄ μοῖραι τοῦ Ταύρου εὕρεσιν 

ὑποφαίνουσι τοῦ κλαπέντος. πλὴν εἰ μὴ 'ἄρης συμ- 
παρῇ τῇ Σελήνῃ (ΌὉ10---τ7). 10 

Σελήνης Διδύμοις" τὸ κλαπὲν εὑρεϑήσεται, πλὴν 
μετά τινος μιχρᾶς βλάβης (618---519). 

. Σελήνης Καρκέίνῳ᾽ τὸ κλαπὲν εἰ μὲν χρυσὸς ἢ 
ἄργυρος εἴη εὑρεθήσεται, εἰ δέ τι ἄλλο κτῆμα οὐχ 

εὑρεϑήσεται (80 --- 88). 1ὅ 
Σελήνης Δέοντι" τὸ κλαπὲν ἀμφισβητήσιμόν ἐστι 

πότερον εὑρεϑήσεται ἢ οὔ (584---ὅ86). 
Σελήνης Παρϑένῳ" τὸ χλαπὲν χρόνῳ καὶ οὐ 

παραυτίχα εὑρεϑήσεται (ῦ86---ὅ88). 
Σελήνης Ζυγῷ᾽" τὸ χκλαπὲν εὑρεϑήσεται (89). 20 
Σελήνης Σκορπέφ᾽ τὸ κλαπὲν εὑρεϑήσεται (90 

--ῦ91). 
Σελήνης Τοξότῃ᾽ τὸ κλαπὲν οὐδέποτε εὑρεϑή- 

σεται (691- 899). 
Σελήνης Αἰγόκερῳ᾽ τὸ κλαπὲν χρόνῳ καὶ βρα- 2ῦ 

δέως εὑρεϑήσεται (098 ---ὅ95). 

1 Κρόνου ἢ οτα. Ω͂. 
4 Ἰάθηι ἐἰϊξα]αβ ἴῃ τηϑὺρ. ὃ 12, γ60. Ι, --- 9 πλὴν οἵα. (. -- 

16 ἐστιν ΜΙ. --- 



ὅ μάτην περὶ τῆς εὑρέσεως αὐτοῦ (598---602). 

10 

1ὅ 

20 

-- ἘΝ «α 

Σελήνης Ὑδροχόφῳ᾽ τὸ κλαπὲν ἀμφίβολόν ἔστιν, 
εἰ ἄρα εὑρεϑῇ ἢ οὔ (Ὀ9ῦ---97). 

Σελήνης ἸΙχϑύσι" τὸ κλαπὲν μόλις εὑρεϑήσεται, 
πλὴν φῆμαι ψευδεῖς πολλαὶ ἐλεύσονται μηνύουσαι 

Σελήνη μετὰ τῶν κακοποιῶν Κρόνου [καὶ] 

ἼἌφεως εὕρεσιν ποιεῖ τοῦ κλαπέντος (θ08---604). 
Σελήνη μετὰ τῶν ἀγαϑοποιῶν ΖΙειός, ᾿Ζφροδίτης. 

Ἑρμοῦ ἀνεύρετον ποιεῖ τὸ ἀπολόμενον (θ04ά---610). 
- 

1. 

᾿γποϑέσεις τῶν Μανέϑωνος ᾿Δἡποτελεσματικῶν. 

Ι. Κεφάλαια τῆς α΄ βίβλου τῶν Μανέϑωνος 

᾿“ποτελεσματικῶν. 

α΄ Κρόνος καὶ Ἥλιος ἐπιϑεωροῦντες ᾿ἀφροδίτην᾽ δυσ- 
γαμίαν, δουλογαμίαν., ἑταιριδογαμίαν (ν5. 18---21). 

β΄ Ἄρης καὶ ᾿ἀφροδέτη ἐπίκεντροι" μοιχοὺς ἄρπαγας 
γυναικῶν (22---29). 

γ΄ εἰ δὲ καὶ ἙἭ ρμῆς τούτοις ἰσορροπεῖ' παιδεραστάς 
(24---28). 

δ΄ Ἥλιος καὶ Σελήνη ἐπίκεντροι, τοῦ μὲν ἐν ἀρσε- 
νικῶ. τῆς δὲ ἐν ϑηλυκῷ ζῳδίῳ" βασιλεῖς (20---28). 

1 ἐστι Γ. --- ἃ ἄρα εὐρεϑὴ ΗΠ. --- 4 πολαὶ Μ. --- 6 καὶ δαὰα. α. 
-- 8 Διὸς καὶ Ἄρεως (᾿8ἷο Π Ἰαρδὰ ροϑυῖϊ ργὸ ᾿ἀφροδίέτης 51Ρ10, 
αὐοᾷ ποι τηυ]ΐατα αἸουῦ ὦ Ναυίϊο᾽ τϑοῦθ) καὶ Ἑρμοῦ ἃ 

10 Ῥυεϊογθιῃ {ϊδα]απη ορὸ δαᾷϊα!. --- 11 Ἦοο Ῥυι 1101] Αρο- 
ὑβ]θβυηδ ϊοουαιη δΥρσυτηθηύατη ᾿πηθαϊζιηι βουγαῦ οοῦθχ 1,, Ὁ] ἃ 
ταϑθτι Ῥϑα]0 τϑοθηθουθ (1) ἰπβουθαχη Ἰορίἑυ ἰηΐου Μαχίτητθτη ([0]. 
1--- 80) οὐ Μαμποίμομοιμ ([0]. 95--- 400) [01118 87 οὖ 95. --- 



το δος 9. 

᾿ἀφροδίτης ὡρονομούσης, ᾿Ηλίου καὶ Σελήνης δια- 
μετρούντων καὶ ἐν ἀρρενικῷ ξῳωδίῳ ὄντων" τρι- 

βάδας (39---58). 
Ζεὺς ἐπίκεντρος ἐπιϑεωρῶν Κριὸν καὶ Σκορπίον᾽ 
ἡγεμόνας ἐν ταῖς ἰδίαις πραγματείαις (94---81). 

άρης [καὶ] Ἑρμῆς τετράγωνοι κινδύνους περὶ 

χρώματα (98---89). 

εἰ δὲ καὶ δύνουσι, Διὸς μὴ ἐπιϑεωροῦντος" ἀναί- 

ρεσιν ἀπὸ ἀρχόντων (40--41). 
Ἴάφρης καὶ ᾿ἀφροδίτη συνόντες καὶ ἐπιϑεωροῦντες τὸ 
Σελήνην" ἀϑεμιτογάμους (42---44). 
Κρόνος συνὼν ᾿άἀφροδέτῃ δυσγαμίαν. ἀπομερισ- 
μόν, ἀτεκνίαν (4---49). 

Σελήνη ἐὰν κατὰ διάμετρον Ἡλίου λύσασα φάσιν 
. ὑπαντήσῃ Κρόνῳ" κελεφούς. ἐλεφαντιῶντας (00 τ: 
- 51). 
᾿Αφροδίτη. Ἑρμῆς. Σελήνη ὡρονομοῦντες. Διὸς 
δύνοντος" μύστας, μουσικούς, ἀϑλητάς (08---Θ1). 

ιγ΄ ᾿Αφροδίτη [καὶ] Ἑρμῆς συνόντες καὶ ἐπιϑεωροῦν- 
τες Σελήνην. Ἑρμῆς μὲν αὔξουσαν, “᾿φροδίτη δὲ 30 

λήγουσαν" μουσικδύβ (02 --- 66). 
ιδ΄ Κρόνος καὶ Ζεὺς ἐπίκεντροι᾽ ἐνδόξους. τιμίους 

(66---69). 

ιε΄ Ζεὺς καὶ Ἑρμῆς μεσουρανοῦντες, Σελήνης συνα- 
πτούσης αὐτοῖς" πλουσίους. εὐτέχνους. ἐνδόξους 20 

(τό ---14). 

ιΞ΄ Ἄρης ἐπίκεντρος" λιϑοξόους, τέχτονας (Τὔ--- τ). 

6 καὶ δᾷαϊάϊ. --- 8 ἀναίρεσιν Βουῖρβὶ ργὸ ἀναιροῦσιν. --- 15 ἐλε- 
φαντοιῶντας ἰ. --- 19 καὶ 1ηβ86ταϊ. --- 

Μαχίπηιιβ οἱ Ατημηοη. ͵ 



ΡΝ ΟΡ 

ἐζ΄ εἰ δὲ καὶ Ἥλιος συνῇ" χαλκεῖς, βαφεῖς, ὑελεψούς 
(18 --- 82)... 

ιη΄ Κρόνος μεσουρανῶν ἐπὶ ϑέματος νυκτερινοῦ" κη- 

πουρούς, ὑδραγωγούς, ὑπὸ γὴν ἐργαζομένους, μὴ 
ὕ ἀπολαύοντας τῶν ἰδίων (88 ---88). 
ιϑ'΄ Κρόνος καὶ Σελήνη ὡρονομοῦντες Ἑρμῆν διά- 

ο΄ μετρον᾽ φρενοβλαβεῖς (89 ---91). 
κ΄ εἰ δὲ καὶ ἀποκλινής᾽ σκοτοδινιῶντας. ἠλιϑίους 

(92-.-95}. 
τοχα΄ “ἄρης ὕπαυγος" ἀβλαβεῖς (90 ---99). 

κβ΄ Διός, ᾿φροδίτης, Κρόνου, [άρεως, Ἡλίου, “Ἑρμοῦ 

ἀποτελέσματα καϑ' αὑτό (100---106). 
κγ΄ Κρόνος, Ζεύς, ᾿ἀφροδίτη ἐν Αἰγόκερῳ καὶ Ὑδρο- 

χόῳ. [άρεως ἐπιϑεωροῦντος ᾿ἀφροδίτην καὶ Σελή- 

1 νην᾿ μητρογάμους (106---111). 
κδ΄ εἰ δὲ Ἥλιος αὐτοῖς ἀκχτινοβολεῖ᾽ μητρυιογάμους 

(119---114). 
κε΄ Ἥλιος ὡρονομῶν Σελήνην διάμετρον ἔν ϑήλεσι 

ξῳδίοις" κιναιδούς (11ὅ---118). 
ρας εἰ δὲ Κρόνος καὶ Γάρης μεσουρανοῦσι" μοριοτμή- 

τουὸ ἤτοι ἀποκόπους (119---120). 
κξ΄ ᾿ἀφροδίτη πρὸς Κρόνον καὶ Σελήνην διαμέτρους 

καὶ "άρης πρὸς ᾿άφροδίτην τετράγωνον, ᾿Ερμοῦ 
μεσουρανοῦντος καὶ ἐπιϑεωροῦντος Κρόνου τὸν 

φῦ Ἑρμῆν" εὐνούχους. σπάδους. στείρους. ἕἑομαφρο- 

δίτους (121 .--127). 

1 ὕελετους ἴ: Ξουρδὶ δελεψούς, 56ἃ ἀπθι αηῦοτ. --- 10 ὕφαυγος . 
-- τῷ ἀποτελέματα 1. --- 18 ϑήλισιν 1. --- ῶ5 σπάδους ἀθαϊ ῥγῸ 
σπανους. σπάδοι οεὐ ἀρὰ ϑίορμαπαιη ΒΥΖ. 58. Σπαδα. --- 



κη᾿ Ζεὺς [καὶ] Ἑρμῆς ἐπίκεντροι" ῥήτορας. καλαμα- 
οίους. γραφεῖς, ἐμπόρους (128---159). 

κϑ' Σελήνη συναπαυξίφως ρει ἕχτεύοντι" μονόπο- 
δας. ξυλόποδας (194---198). 

λ΄ ἴρεως σκώμματα (139---12). ὅ 
λα΄ Σελήνη ἀπορρέουσα Κρόνου" ῥευματικούς, ὑδερι- 

κούς (159---1 7). 
λβ΄ Σελήνη ἀπορρέουσα άρεως" ἐντοσινεῖς, ἡἧπατι- 

κούς, σπληνικούς, νεφριτικούς, αἱμοπτυϊκούς, μαι- 

νομένους (1δ8---100). 10 
λγ΄ “Ἥρης μεσουρανῶν ἐπὶ ϑέματος ἡμερινοῦ γονεῖς 

διαλύει ϑανάτῳ ἢ διχοστασίᾳ, ἐν κινδύνοις σιδήρῳ 
ἀντιποιεῖ (161---1 14). 

λδ΄ εἰ δὲ Ζεὺς ἐπιϑεωρεῖ, λύει τὰ κακά (11). 
λε΄ άρης Διβυκός" σίνος, λύπας, ϑορύβους, ἐγκλή- τὸ 

ματα, ξενιτείας (110---1 19). 

λς΄ Δἀφροδέτη. Ἑρμῆς. Κρόνος τὸν πρακτικὸν λαχόν- 
τες ἰατρούς (180---181). 

λζ΄ εἰ δὲ καὶ Ζεὺς ἐπιϑεωρεῖ. πλουσίους. ἐνδόξους 

(182---184). 30 
λη΄ Σελήνη αὐξίφως ἀπὸ συνόδου, Κρόνῳ συνάπτουσα 

ἢ "άρει, εἰ μὴ Ζεὺς ἐπιϑεωρεῖ" ἄωρα ὠμοτοκούσας 
ἀπολλύει (18ῦ---195). 

λ:ϑ'΄ ὅτι ἀναγκαίως τὸ πεπρωμένον ἐστίν (190---207). 
μ΄ Σελήνη συνάπτουσα Ζ]ιὶ πλησίφως" εὐτυχεῖς (208 50 

- 209). 

1 καὶ ἰπδογαϊ. --- ὃ ἐκτεύοντι 1, -- 9 νεφριτικους, 568 ουὔς ἴῃ 

τᾶϑβ. ἰ. --- ἁμοπτυϊκοὺς 1. -- 11 ΕῸ]. 91 1. -- 12 Ροβύ διχοστασί 
(510) γαβέγα {γ]ατη γ6] ἀυδίδαοτ, ᾿ὐξουαγαχη ἰ; ἴῃ σιδήρῳ γοσΔΌ.]0 
αἸεΐτηα, Πξέοτα ἀοέγία. -- 16 ἐγκλέματα 1. --- 16 ξενητειας 1. -- 

νξ; 



--,ἯἮ 1θ0ῦ -“-- 

Σελήνη ἀπορρέουσα Διὸς πλησίφως" ἔκφρονας, 
νοσερούς, κάμνοντας τῷ βίῳ (210 ---214). 
Ζεὺς καὶ "άρης ἐπίκεντροι καὶ ἀλλήλοις διάμετροι" 
βίον ἀνώμαλον, ἀπρόκοπον, ἄφιλον (21---222). 
εἰ δὲ καὶ "άρης μεσουρανεῖ" κακοϑανάτους (229). 
Σελήνη αὐξίφως συνάπτουσα Ζ]ιὶ καὶ ᾿ἀφροδίτῃ 
ἐπικέντροις" ἄρχοντας, πλουσίους, ἐνδόξους. τι- 

μίους (224---228). 
΄ Ἥλιος καὶ Σελήνη ὡρονομοῦντες, Κρόνου καὶ 

Ω ’ - ’ Ἢ  Α 

“ἄρεως δυνόντων᾽ μαινομένους ἡ καταπιπτικοὺς 

(929. 934). 
΄ ᾿ἀφροδίτη μεσολαβουμένη ὑπὸ Κρόνου καὶ ἄρεως 

ἐπιϑεωρούντων ᾿Ερμὴν καὶ Σελήνην τετραγώνους" 
μάντεις, ὀνειροκρίτας, φοιβητάς, ἀγριότριχας. πολ- 
λάκις ἑαυτοὺς ξίφει πλήττοντας (28ῦ---244). 

Σελήνη συνάπτουσα πλησίφως άρει, μὴ ἐπιμαρ- 
τυρούντων Ζ]ιὸς ἢ ̓ άφροδίτης" πενίαν, ὀλιγοχρο- 
νιότητα (24ῦ---249). 
Σελήνη μεσολαβουμένη ὑπὸ Κρόνου καὶ ἄρεως" 
δυστοκίαις. ἀγχόναις, πυρὶ ἢ ὕδατι ἀπολλυμένους 
(950---250). 

΄ ᾿Δφροδίτη μεσολαβουμένη ὑπὸ Κρόνου καὶ άρεως" 
δουλογάμους, ξηλοτύπους, ἔσϑ'᾽ ὅτε καὶ ἀναιρέτας 
τῶν γυναικῶν, κακοδαίμονας (200---201). 

᾿ Οὐδ ἰτὶθυβ ῥυϊου θυ ᾿1ου]5 νοοὶβ τιμίους ἴῃ 1 510 Βυροτγ- 
μνε 

βουϊρία Ἰασαηθαγ τὰ ΠΟ ΘΧΡΘΑΪΟ (οὗτ. βαρτῶ ἢ. 917, 232); βυ]1 8 
ους 5010 ΘοΟΙρΘΠμαΪο Θχργθββῶ. --- 10 καταπιπτικούς ἀυθϊαηὔου 

. τ ΄ , . - . “1 

ἀραϊ ργὸ κρικτικούς. --- 24 κακοδαίμονας ΒΟΥρδὶ: ἴῃ 1 Ὠ181] οϑὺ 
πἰδὶ ΚΟΔὰΜ οὐ ΘΟΙΩρΡΘΠαΪο βαρτῶ υἰδίγηαμῃ ᾿ἰδίθγατη θχαγαῦο 
ΠΠΠΟ Ῥᾶγηὶ ῬΟΥβρίοαο. 85 νοϊαϊῦ κακογαμους  -- 



ν 

’ 

Ψνξ 

νϑ'΄ 

ε' 

--- 98 -ῖ-- 

Ζεὺς [καὶ] ᾿ἀφροδίτη ὡρονομοῦντες. Κρόνου [καὶ] 
Ἴάρεως δυνόντων᾽ πλουσίους πρῶτον. ὕστερον 
πένητας καὶ ἀεὶ ἐνθορύβους (262---266). 
εἰ δὲ Ζεὺς ἐσχατόμοιρος" ἀϑορύβους (2606). 
Κρόνος καὶ άρης ὡρονομοῦντες, Ζιὸς δύνοντος" ὅ 
πένητας πρῶτον, ὕστερον πλουσίους, ἀεὶ δὲ βίον 
ἀνώμαλον (261---210). 
Σελήνη συνοῦσα Κρόνῳ καὶ "ρει κατεντόμοιρος, 
εἶτα συνάπτουσα αὐτοῖς" πένητας. ἐλεεινούς, περι- 
πολεύοντας. προμοίρους (211--- 2760). 10 
Σελήνη μεσουρανοῦσα, Ἡλίου ἐπικέντρου καὶ ἐν 

ἀρσενικοῖς τόποις ὄντος ἐπὶ ϑέματι νυχτερινῷ" 

βασιλεῖς (211 1---280). 

Σελήνη ὡρονομοῦσα, Ἡλίου καὶ Ερμοῦ μεσουρα- 
. νούντων ἐπὶ ϑέματι ἡμερινῷ, κακοποιῶν μὴ ἐπι- τὸ 
ϑεωρούντων᾽" βασιλεῖς (281 --- 286). 
᾿Αφροδίτη ἐπιμαρτυροῦσα "ἄρει᾽ ἐμπυροτέχνας. 
χαλκεῖς (286.---289). 

“Ερμῆς ἐν οἴκοις ἰδίοις, Κρόνον μαρτυρῶν ὁή- 
τορας, ἀστρολόγους (290--298). 20 

Σελήνη σύμφωνος οὖσα Ἑρμῇ, 4τ΄ηὸς συνόντος 
᾿ἀφροδίτῃ χρυσοχόους. ξωγράφους. ἐλεφαντουρ- 
γούς (294---800). 
Ἑρμῆς ἀκτινοβολῶν Δία. ἐναλλὰξ τοῖς ὁρίοις" 
ῥήτορας, γραμματικούς, σοφούς. νεότητα λαμπράν 50 
(901---808). 
Σελήνη ἀκτινοβοληϑεῖσα ὑπὸ άρεως. περὶ αὐτοὺς 

δ ν - μα Αἵ ὃ 
1 καὶ ἸΏΒΘΓΏΪ. --- 8 κατεντόμοιρος ΞοΥρβὶ ρσο ΚΕΝΤΟΜΕΙΡ (1. 

ο Ξ . 
4 οβδὺ ἐσχατοι). --- 1 κακοιποιῶν ᾿. --- 
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ὄντος Ἑρμοῦ ἢ καὶ διαμέτρου" λῃστάς, ἐπανοίκτας, 
ξίφει ἢ βρόχῳ τελευτῶντας (806---820). 
Ἥλιος ἀκτινοβολῶν Κρόνον καὶ Γἤρη᾽ ναυάρ- 
χους (921.---520). 

Κρόνος ἰσόμοιρος Ἡλίῳ προαναιρεῖ τὸν πατέρα 
τῆς μητρὸς καὶ πρώτους ἀδελφοὺς καὶ τὰ πατρῷα 
ἀπολλύει, πλουτίξει δ᾽ ἀποκλήτορας (521---5398). 
Σελήνη [καὶ] Κρόνος ἰσόμοιροι, ἐπιμαρτυρῶν 
ἼἌφης᾽ ἡ μήτηρ προτελευτᾷ ἢ δυστοκίᾳ ἢ αἷμορ- 
ραγίᾳ (934---558). 

Κρόνος ὡρονομῶν. άρεως δύνοντος" κακομόρους 
(339--- 840). 
Ἥλιος πρὸς Ἄρη τετράγωνος, «Σελήνη πρὸς 
Κρόνον τετράγωνος" δουλείαν ἢ γονέων στέρησιν 
(941-- ϑάϑλ. 
εἰ δὲ καὶ ᾿ἀφροδίτη διαμετρεῖ  ἄρὴ καὶ Κρόνος 

αὐτὴν καϑυπερτερεῖ τετράγωνος" δούλους ἐκ δού- 
λων (8483---345). 
Ἑρμῆς [καὶ] Σελήνη ὡρονομοῦντες, Ζεὺς πρὸς 
Κρόνον τρίγωνον ἢ τετράγωνον᾽ εὐτυχεῖς πλούτῳ, 

δόξῃ. φιλίαις (840 .---949). 
Ζεύς, άρης. Ἑρμῆς ὡρονομοῦντες καὶ Σελήνη 
ἀπὸ συνόδου Κρόνῳ συμβάλλουσα᾽ εὐτυχεῖς καὶ 
μακαρίους (900---952). 

΄ Κρόνος παροδικῶς ἐπελϑὼν τοῖς ᾿ἄρεως τόποις 

πολλῶν κακῶν αἴτιος (8098 ---956). 
Ἄρης παροδικῶς ἐπελϑὼν τοῖς Κρόνου τόποις 

καλός (951---558). 

1 ἐπανύκτας 1. --- 8 οὐ 19 καὶ ᾿πβθγ]. 
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2 - ΄ , ’ Ν ’ ξ 

1. Ἔν τῷ β᾽ τούτῳ βιβλίῳ διέξεισιν 
» Με , “Ν ᾽ “- ’, 2} 

περὶ τῆς ϑέσεως τῶν ἕν τῇ σφαίρα χκυχλὼν φαι- 

νομένων τὲ καὶ ἀφανῶν καὶ ἄξονος καὶ ὁρίζοντος 

καὶ τῆς ἐν τοῖς κύχλοις τῶν ἄστρων τε καὶ ἀστέ- 

ρῶν ϑέσεως καὶ τῶν λοξῶν κύκλων. 
τί ἕκαστος τῶν ἕπτὰ πλανητῶν ἐν ἰδίῳ, καὶ τί ἐν 
39 Δ ῳ " ’ ᾽ “-ἦ 

ἀλλοτρίῳ οἴκῳ φαινόμενος ἀποτελεῖ. 
΄ -»" Ἃ »“» -" 3 » 

τίς ἑκάστου τῶν ἑπτὰ πλανητῶν ἐν τῇ ἀνατολῇ, 

σι 

καὶ τίς ἐν τῇ δύσει ἡ δύναμις. 

περὶ τῆς φάσεως τῶν ξ΄ πλανητῶν, καὶ τί μὲν 10 
δ, ᾿- Ψ..} Ἴα “δ , Χ ᾽ » Ἁ τ 
ἕκαστος αὑτῶν τῷ Ηλίῳ συνὼν ἀποτελεῖ. καὶ τί 

διαμετρῶν, τί δὲ τῇ Σελήνῃ καϑ᾿ ἕχάστην τῶν 
δύο φάσεων αὐτῆς. 

ΠΙ. Ἐν τῷ γ΄ βιβλίῳ φησίν" 

τί ἀποτελεῖ ἕχαστος τῶν ξ΄ πλανητῶν ὡρονομῶν 1 
ἐν ἰδίῳ οἴκῳ καὶ ἐν ἄλλῳ τινὶ τῶν γ΄ κέντρων 
μόνος εὑρισκόμενος ἐν ἰδίῳ μέντοι οἴκῳ. 
τί ἀποτελεῖται. ἡνίχα ἑνὸς ὡρονομοῦντος ἕτερος 
ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ κέντρου μόνος ϑεωροῖτο, καὶ ὅτε 

τὰ αὐτὰ ἀποτελέσματα ἀπαραλλάκτως εὑρίσκομεν 20 
ὄντα. κἂν ἐπὶ τοῦ μεσουρανήματος καὶ ἀντιμεσου- 

1 ΕῸ]. 14: 1. --- 9 ἡ ΟΠ. σα. - 18 αὐτῆς οτῃ. ηαΐ. 
14 ΕῸ]. 801 1. -- 16 ἐν παντὶ τῶν ἄλλων τριῶν ΕΣ ἦ. 

- 18 ἀποτελεῖ σα. --- 19 καὶ τὸ [δ Π τῶν ἀνϑρώπων [Τ ὰΥ 1) 
ἀποτέλεσμα μέ τἢ.. ἀπαλλάκτως 4, καὶ πότε τῶν ἀνθρώπων ἀπο- 
τελέσματα ἀπαλλάκτως οΟὨϊ. α, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων ἀποτέ- 
λεσμα ἀπαραλλάκτως Κ. οΟαϊοῚ8 Ἰϑοδίοποιι τϑϑέϊξαϊ. --- 30 εὑρίσκο- 
μὲν ὄντα, κἂν σα, εὐῤρισκόμενον, κἂν [;. -- 31 ἀντὶ μεσουρανή- 
ματος 4 Ῥῖὸ ἀντιμεσ. -- 



-- Τθ4 “-.- 

ρανήματος εὑρεϑῶσιν. ἑαυτοὺς διαμετροῦντες εἷς 

μὲν ἄνω. εἷς δὲ κάτω ὦν. 

γ΄ τί ἀποτελοῦσιν οὗ συμμαρτυροῦντες ἀλλήλοις, ἢ 
καὶ συσχηματιξόμενοι, ἢ καὶ ἐπιβλέποντες ἑαυτούς. 

ὅ δ΄ τί ἀποτελεῖται Ἡλίου ναὶ Σελήνης ἑαυτοῖς συσχη- 
ματιξομένων,. τοῦ μὲν ἐν ἀρσενικοῖς προσφόρως 

τῇ οἰκείᾳ φύσει, τῆς δὲ ἐν ξῴοις ϑήλεσιν εὑρισκο- 
μένης, ἢ τὸ ἀνάπαλιν, ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἐν ἄρρε- 
σιν, ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἐν ϑήλεσιν, καὶ τί μὲν ἐπὶ 

10. ἀνδρός. τί δὲ ἐπὶ γυναικὸς ταῦτα ἀποτελεῖ. 
ε΄ περὶ χρόνων ζωῆς, καὶ πῶς μὲν τούτου ᾧ ἐφοδευτέον 

δι ἡμέρας, πῶς δὲ νυκτός" καὶ πότε μὲν ἀπὸ 
τῶνδε, πότε δὲ ἀφ᾽ ἑτέρων τούτους παραληπτέον. 

ΥΙ. Μανέϑωνος ““ποτελεσματικῶν βιβλέον ς΄. 

1 ἐν ᾧ φησιν" 

α περὶ τροφῆς καὶ ἀτροφίας παίδων. 
β΄ περὶ γάμου. 
γ΄ περὶ τέκνων γονῆς. 

δ΄ περὶ στείρων καὶ ἀσπέρμων. 
ε΄ περὶ πληϑύος τέκνων ἢ καὶ ὀλιγοπαιδίας. 
ς΄ περὶ τοῦ ποίας τέχνας ἢ ποίας πράξεις μετελεύσε- 

ται ὃ τεχϑείς. 
ζ΄ περὶ σίνους. 
η΄ περὶ κτήσεως. 

25 ὃ'΄ ἜΝ δουλείας τύχης. 

1 οὖν μετροῦντες 5, ααἱ οοη]. ἀναμετροῦντες, αυοα γοοοροτγαμπύ αἶ. 
-- ὃ Ἄρεως γτο Ἡλίου δα. 

14 Αγσυχηρηΐα, αὐδιῦϊ οὖ αὐἴηϊ ΠΥ] ἀθβυηξ. --- ὕοερα ἐν 
ᾧ φησιν Βοτϊρβὶῦ 1, τϑ]αθα 1.) [0]. 870. --- 20 πλήϑους φαΐ! 
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ΠΠ. 

Περὶ ἐνεργείας τῶν ιβ΄ ζῳδίων. 

ἀρσενικά: Κριὸς ΖΔέδυμοι “έων Ζυγὸς Τοξότης 

Ὑδροχόος. 
ϑηλυκά" Ταῦρος Καρχκένος Παρϑένος Σκορπίος 4 ἰγ6- 

κερῶς ᾿Ιχϑύες. 

ἡμερινά" Κριὸς Καρκίνος Δέων Τοξύότης. 
νυκτερινά" Ζέδυμοι Ζυγὸς Αἰγόκερως Ὑδροχόος. 
ὀρϑά: Καρκίνος “έων Παρϑένος Ζυγὸς Σκορπίος 

Τοξοτης. 

πλάγια" Αἰγόκερως Ὑδροχόος ἸΙχϑύες Κριὸς Ταῦρος 
Ζίδυμοι. 

ἀνωφερῆ Κριὸς 4Δέδυμοε ΜΠέων Ζυγὸς Τοξότης 
Ὑδροχόος. 

κατωφερῆ Ταῦρος Καρκίνος Παρϑένος Σκορπίος 

Αἰγόκερως ᾿ἸΙχϑύες. 
τροπικά" Κριὸς Καρκίνος Ζυγὸς Δἰγόκερως. 

στερεά: Ταῦρος Μέων Σκχορπίος Ὑ)δροχόος. 
δίσωμα᾽ 4Δίδυμοι Παρϑένος "Τοξότης ᾿Ιχϑύες. 
ἐαρινά" Κριὸς Ταῦρος 4 έδυμοι. 
ϑερινά" Καρκίνος “έων Παρϑένος. 
μετοπωρινά" Ζυγὸς Σκορπίος Τοξότης. 
χειμερινά" Αἰγόκερως Ὑδροχόος ᾿Ιχϑύες. 
ἰσημερινά" Κριὸς Ζυγός. 
πυρώδη" Κριὸς “έων Τοξότης. 

γεώδη" Ταῦρος Παρϑένος ΔΑ ἰγόκερως. 

1. ΕῸ]. 1887 οοα!]οἷβ (77. --- 4 ϑηλοικὰ 11. -- Ἰ νοικτερινὰ. -- 
17 στεραιὰ. --- 21 μετωπωρινὰ. --- 28 ἡσιμερινὰ. --- 

10 

10 

τ 9 ὧι 
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ἀερώδη" 4Δίδυμοι Ζυγὸς Ὑδροχόος. 
ὑδατώδη" Καρκίνος Σκχορπίος ᾿Ιχϑύες. 
ὁμόξωνα᾽ 4έδυμοι Παρϑένος Τοξότης ᾿Ιχϑύες Κριὸς 

Σκχορπίος Ταῦρος Ζυγὸς Αἰγόκερως Ὑδροχόος. 

ἰσανάφορα᾽ Κριὸς ἸΙχϑύες. 
χερσαῖα" Κριὸς Ταῦρος: 4Δίδυμοι Μ“έων Παρϑένος 

Ζυγὸς Τοξότης. 
ἔνυδρα Καρκίνος Αἰγόκερως Ὑδροχόος ᾿ἸΙχϑύες. 

ἀμφέβια: Ταῦρος Καρκίνος Σκορπίος Αἰγόκερως. 

τοὁρῶντα᾽ 4έδυμοι “έων Ταῦρος Παρϑένος Κριὸς Ζυ- 

γὸς Σκχορπίος ᾿Ιχϑύες Τοξότης Ὑδροχόος. 
ἀκούοντα" Ταῦρος Ἰ᾿Ιχϑύες 4Δέδυμοι Ὑδροχόος Καρκί- 

νος Αἰγόκερως “έων Τοξότης Παρϑένος Σκορπίος. 
κελεύοντα καὶ ὑπακούοντα" Ταῦρος κελεύει ᾿Ιχϑύ- 

τῦ σιν, ᾿Ιχϑύες ὑπακούουσι Ταύρῳ, 4έδυμοι κελεύ- 
ουσι Ὑδροχύόῳ, Ὑδροχόος ὑπακούει Διδύμοις. 
Καρκίνος κελεύει Αἰγόκερῳ, Αἰγόκερως ὑπακούει 
Καρκίνῳ, Μέων κελεύει Τοξότῃ, Τοξότης ὑπείκει 

“έοντι, Παρϑένος κελεύει ΣΙκορπίῳ, ΖΣκχορπίος 
20 ὑπείκει Παρϑένῳ. “ 

βόρεια" Κριὸς Δέων Τοξότης. 
νότια Ταῦρος Παρϑένος Αἰγόκερος. 

ἀπηλιωτικά" 4 ίδυμοι Ζυγὸς ᾿Ὑδροχόος. 
λιβυκά" Καρκίνος Σκορπίος ᾿Ιχϑύες. 

ς᾽ ϑερμόν" Ζέων. 
κατεψυγμένον" Αἰὐἰγόκερως. 

κατάψυχρον᾽" Ὑδροχόος. 

κάϑυγρα᾽ Καρκίνος Αἰγόκερως ᾿ἸΙχϑύες. 

10 ὠρόντα. --- 11 αἰγόκερος γτο “ἰγόκερως. --- 18 λέον. --- 18 
Θῃ 20 ὑπίκει. --- 38 κάϑυργα: ᾿ῃοϊριῦ [0]. 1847. --- 



Ξ' ἜΝ. 

χοινωνικόν᾽ Παρϑένος. ᾿ 
φωνήεντα" Κριὸς Ταῦρος 4Δίδυμοι Παρϑένος Ὑδρο- 

χόος. 
ἡμίφωνα, Δέων Τοξότης Αἰγόκερως. 
ἄφωνα" Καρκίνος Ζυγὸς Σκορπίος ᾿Ιχϑύες. ὅ 
βασιλικά" Κριὸς “έων Τοξότης. 
ἡγεμονικά" Κριὸς “έων Τοξότης. 
ἀρχικόν" Δέων. 

δημόσια Καρκίνος “έων Ζυγός. 

πολιτικά" Δέων Ζυγός. 10 
ὀχλικά" Καρκίνος ᾿Ιχϑύες. 
ἀγαϑά" Καρκίνος Τοξότης Ἰχϑύες. 

δίκαιον" Ζυγός. 

εὐμετάβολα᾽ Κριὸς Καρκίνος Παρϑένος Ζυγὸς Το- 

ξύτης ᾿ἸΙχϑύες. τῦ 
ὑποταχτικά᾽ Παρϑένος Ζυγὸς Σκορπίος ᾿Ιχϑύες. 
δυσυπότακτον᾽" Ζέων. 

ἀμετάβλητα᾽ Ταῦρος Σκχορπίος Ὑϑδροχόος. 
ἀμετάτρεπτον" ΜΔέων. 
ϑυμικά: Κριὸς “έων. 20 
ὀργίλα᾽ Δέων Σκορπίος. 
πικρόν" Σκορπίος. 
ποικίλον" ᾿ἸΙχϑύες. 
ἄστατον᾽ ᾿Ιχϑύες. 
αὐξομειωτικά" Κριὸς Ζυγός. δῦ 
αἰνιγματώδη Καρκίνος Σκορπίος Τοξότης 4{ἰγ6- 

κερῶως. 

1 κοινονικὸν. --- 3 φωνίεντα. --- 11 ὁχλικὰ. -- 11 δυσύὐπότα- 
- 3.“ - 

κτον. -- 2 αὐξωμιωτιπκα. --- 
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ἀνθρωποειδὴῆ" Δίδυμοι Παρϑένος Ζυγὸς Τοξότης 
Ὑδροχόος. 

τετράποδα: Κριὸς Ταῦρος Αὐῶν Τοξότης. 

ϑηριώδη" “έων Σκορπίος. 

δ διφυῆ, Τοξότης Αἰγόκερως. 
τριπρόσωπον᾽" Παρϑένος. 
δέχρωμα᾽ Καρκίνος Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 
πτερωτά" Παρϑένος Τοξότης ᾿Ιχϑύες. 
φολιδωτά" Καρκέίνος Σκορπίος ᾿Ιχϑύες. 

Ιοπολύποδα᾽ Καρκίνος Σκορπίος. 

ἄπουν" ᾿ἸΙχϑύες. 
νηκτόν" ᾿Ιχϑύες. 
κόσμου περιποιητικόν" Ταῦρος. 
σκαπτικόν" Καρχκένος. 

1δγεωργικόν" ΔΑἰγόκερως. 
κυρτοειδῆ᾽ Καρκίνος Σκορπίος Αἰὐἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 
ἀλφώδη" Σκορπίος Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 
ὀκνηρόν" Ὑδροχόος. 
συνουσιαστικόν᾽" ἸΙἴχϑύες. 

οπολύγονα᾽ Καρκίνος Σκορπίος ᾿Ιχϑύες. 
πολύσπερμα᾽ Κριὸς Ταῦρος ᾿Ιχϑύες. 
ὀλιγόγονα᾽ Κριὸς Ταῦρος “έων Ὑδροχόος. 
ἄγονον" «“ἰγόκερως. 

στειρώδη" 4έδυμοι Παρϑένος Τοξότης Αἰγόκερως. 
8 ἀσελγῆ" Κριὸς Ταῦρος “έων Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 

ληκτικά" Κριὸς Ταῦρος.. 
λατρώδη; Κριὸς Ταῦρος Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 

εἰ ἀνϑροπωειδὴ. .-- υδιδιφυεῖ, --- τή: δίχρομα. - 12 νικτὸν. --΄ 
16 κυρτωειδὴ. --- 23 ὁλίγονα. --- 306 λικτικὰ. -- 



ΜΕ" .. 

βδελυρόν" Αἰγόκερως. 
ἡμιτελῆ" Ταῦρος Τοξότης Αἰγόκερος. 
μελοκοπούμενα᾽ Κριὸς Ταῦρος “έων Ζυγὸς Σκορ- 

πίος Τοξότης ᾿ἸΙχϑύες. 

ὀστῶδες" 4ίέδυμοι. ὅ 

νευρῶδες" 4Δέδυμοι. 

λεπιδωτόν᾽" ᾿Ιχϑύες. 
συριγγώδη: Καρκίνος Ζυγὸς Σκορπίος Τοξύτης 

Ἰχϑύες. 
σπαστικά" Σκχορπίος ᾿ἸΙχϑύες. 
χωλόν" Δ4ἰγόκερως. 
λεπρώδη᾽" Καρκίνος Σχορπίος Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 
σινωτικὰ ὀφϑαλμῶν Ταῦρος Καρκίνος Σκχορπίος 

᾿ Τοξότης Αἰγόκερως Ὑδροχόος. 

φϑειροποιά" Σκορπίος Αἰγόκερως. 1ὅ 
διάπυρα᾽ Κριὸς “έων Σκορπίος. 
λειχηνώδη" Καρκίνος Αἰγόκερως Ὑδροχόος ᾿ἸΙχϑύες. 
περικάμπια" Καρκένος Αἰγόκερως. 
ἀμφίβια" Καρκίνος Αἰγόκερως. 

αὐτογέννητον" Σκορπίος. 20 
ἀντικείμενον ἑαυτῷ" ᾿Ιχϑύες. 
νεχρώδη" Ὑδροχόος ᾿Ιχϑύες. 
διπρόσωπον᾽ Τοξότης. 
πολύκεντρον᾽ ᾿Ἰχϑύες: 
διαδηματοφόρον᾽ Τοξύτης. 
δίμορφα᾽ Αἰγόκερως ᾿Ιχϑύες. 
ἑλικοειδές" Αἰγόκεροως. 

10 

τῷ σι 

1 βλελυρῶν 5ϊο. -- 2 ἡμιτελεῖ. --- ὅ ὡστόδες. --- ὁ νευρῶδες. -- 
1 λεπιδοτον. --- 11 χολον. -- 1ὅ φϑειροποιᾶ. -- 1ἴ λιχηνώδη. 
- 30 αὐτογενητὰ. --- 34 πολλύκεντρος. --- 21 ἐλικοειδὴ. --- 



---- ἢ τ 

μονογενές" Ὑδροχόος. 

ϑηριῶδες" Τοξότης. 

ἽΝ, ᾿ 

Περὶ ἀποτελεσμάτων τῶν ιβ΄ ζῳδίων. 

Σημαίνειν φασὶν οἵ ἀστρολόγοι ἐν τοῖς ἀποτε- 
ὅ λέσμασιν τὰ ιβ΄ ξῴώδια τάδε" 

. τὰ μὲν ἀρσενικὰ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν" 
τὰ δὲ ϑηλυκὰ ἔκλυσιν, λαγνείαν, πικρίαν πολ- 

λὴν καὶ μωρίαν" 
τὰ δὲ ὀρθὰ ὀρϑῶν καὶ ἀληϑινῶν πραγμάτων 

10 βραδεῖαν ἔκβασιν" 

τὰ δὲ πλάγια στρεβλῶν καὶ ἐπιϑετικῶν ταχεῖαν 

ἐπβαθιν: 

τὰ δὲ τροπικὰ ἀστάτων, ἀβεβαίων, εὐμεταβλή- 

τῶν τρόπους" 
1 τὰ δὲ στερεὰ ἐρωμένων καὶ ἀληϑινῶν᾽" 

τὰ δὲ δίσωμα διπλῶν καὶ ὁμοίων πραγμάτων 

ἐμφάνειαν" 
τὰ δὲ ἰσημερινὰ ἐναντίων πραγμάτων ἰσότητα" 
τὰ δὲ πολύσπερμα καὶ ὀλιγόσπερμα καὶ 

ο0 ἄσπερμα δικολόγων, ἱερέων. διδασκάλων, ἀρχόντων, 
ὀρχηστῶν, δεσποτῶν, πραγματευτῶν πρόσφυγας, φη- 

1 μονογενὴ. --- 2 ϑηριώδη. 

ν 8 ΕῸ]. 1847 οοἄϊοῖθ 1. -- 4 φησὶν ΜΙ. --- { ϑηλυκᾶ. -- 

8 μορίαν. -- 9 αλιϑινῶν. -- 1ὸ βραδείαν. -- 1| πλάγεια. -- 

ταχείαν. --- 1δὅ στεραιὰ. --- 18 εἰσώτητα. -- 19 ὁλιγόσπερμα. -- 

20 ἱερέων: ᾿ποῖριῦ [0]. 1847; --- 21 ὀρχιστῶν. -- φιλιτὰς. --- 
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λητάς. μαϑητάς. τάξεις, δούλους, συναλλακτάς, τέκνα. 
πατέρας" Ι 

᾿ς τὰ δὲ τετράποδα ϑρόνους, κλίνας, ἀνέσεις. βά- 
δεις στερεάς, ϑεμέλια" 

τὰ δὲ ἀπόκοπα ἡμιτελῆ πράγματα, εὐνούχους, 
στείρας" 

τὰ δὲ κεν το τε διαρπαγήν, πραγμάτων 

μερισμόν" τὸν Πέοντα ϑηρατάς. ϑωπευτάς. ἀρρενο- 
ϑήλεις, ἐπιβουλῶν εὑρετάς" τὸ κυρτὸν τοῦ Ταύρου 
μηχανικοὺς ζΧατασκευαστὰς σφαιρῶν καὶ κολυμβάδων. 

τροπικούς. κυρτούς" ἡ δέίπλωσις τοῦ ὀλισϑήσαν- 
τος ποδὸς πίπτοντας ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ ἀπὸ 

ὕψους. ἐσθότε δὲ καὶ εἰλομένους ἢ καὶ μεγάλων ἐχπί. 
πτοντας ἐλπίδων ἢ ἀξιωμάτων καὶ κάμνοντας περὶ 

τὴν ἐξανάστασιν τοῦ ἑτέρου ποδός. τὴν βοήϑειαν κα- 
μάτων. ἐλπίδα βοηϑείας" 

τὰ δὲ ἀνθρωπόμορφα τινῶν λογισμῶν ὀρϑῶν 
καὶ συνήϑων πράξεων τάξιν: ὁ δὲ ξωοκέφαλος βά.- 

σιν διεστραμμένην πράγματος καὶ ἀνθρώπου" 

τὰ δὲ ἑρπετὰ καὶ δέίστομα καὶ πολύποδα περι- 
τρέχοντας. διγλώσσους. παρασίτους. δήκτας, πύκτας. 

ἀναιδεῖς. πλαγιαρίους. δειλούς, χρόνια τραύματα ἔχον- 
τας καὶ κακὰ βαίνοντας καὶ μαινομένους, ἐσϑότε καὶ 

ἰσόψηφα λέγοντας" 

εἰ τάξης. .-- σὺν ἀλάκτας. --- 8 κλήνας" ἀναίΐσεις" βάσις. --  ὅ 

ἡμιτελεῖ. -- ἡ διαρπαγεῖν. σις ἴογί. ὁ “Λέων. -- ἀρρενοθηλὴς. -- 
9 ἐπιβούλων. εὐρετὰς" τὸ κυρτὴν τοῦ ταύρου᾽ μιχανικοὺς. -- 11 ἡ 
δίπλωσης τοῦ ὁλισϑήσαντος. -- 12 ἀπο τόπον. --- 18 ἱλομένους. -- 

18 ἐτέρου. --- κώματων. --- 11 ἀνϑροπώμορφα. --- 18 ξοωκέφαζλος. 
- 20 ἐρπετὰ. --- 21 διγνώσους. --- πήκτας" ἀναιδὴς. --- 22 δη- 
λοὺς. --- 238 βαινομένους. --- 34 εἰσόψιφα λέγοντες. --- 

ΕΠ) 

10 

1ὅ 

20 
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τὰ δὲ νηκτὰ πλανήτας, βορδοναρίους, ὁδοιπό- 
ρους. ποταμοδιάρτας, δύτας, ὑδραγωγούς, βαλανεῖς, 

δειλοὺς αἰκέων πραγμάτων χάριν" 
τὰ δὲ κερατοφόρα ταξιάρχας, πλήκτας ἢ καὶ 

δ ἐπηρεαξομένους διὰ γυναῖκας" ν 
τὰ δὲ βλέποντα ἀλλήλους κοινωνίας, φιλίας 

ἀληϑεῖς᾽ 

τὰ δὲ ἀκούοντα ἀλλήλους ἀγγελίας, φήμας, 
ἀποδόσεις γραμμάτων᾽ 

10 τὰ δὲ ὁμόξωνα συμπολίτας, ἀδελφούς, συνδού- 

λους; συγκέλους" 

τὰ δὲ ἰσανάφορα ὁμογαλάκτους, συμβίους. ἡνιό- 
χους τὴν αὐτὴν ἔχοντας στρατείαν ἢ μέϑοδον, ἅμα 
πλέοντας, ὁδεύοντας, πραγματευομένους. 

ι᾽ιὉ Αϊἱ χῶραι συνοικχειούμεναι τοῖς ιβ΄ ζῳσίοις. 

Κριός. 

Κατὰ μὲν Πτολεμαῖον" Βρετανία, Γαλατία, Γερ- 
μανία, Παλαιστίνη, ᾿Ιδουμαία, Ιουδαία. 

1 νικτὰ᾽ πλανίτας. --- ὁδυπόρους. --- 2 ποταμωδιάρτας. - 8 εἰ. 
κέων. --- ὃ ἐπιρεαξομένους διαγύναικας. - 6 αλέποντα ἀλλή- 
λων. --- ἢ ἀληϑεὶς. - 8 ἀλλήλοις. --- 9 ἀποδύσης. --- 11 συνκέ- 
λους. --- 12 ἠνιόχους. 

1ὅ ΕῸ], 1687 οοαϊοῖβ 1. οἷν. αὐδθ 46 ϑϑᾶθῃῃ τ θχϑίϑηϊ 
ἴῃ 1Π06110 “ Ἔκ τῶν Ἡφαιστίωνος τοῦ Θηβαίου ᾿ἡποτελεσματικῶν 
καὶ ἑτέρων παλαιῶν περὶ τῆς τῶν ιβ΄ μορίων ὀνομασίας καὶ δυνά- 
μεως᾽ Ἰηΐθν Ιοϑομῖπαὶ ΟδγιθγαἹ “ Αβυγο!ορτοδ᾽ Νουα θουρδθ 8.1683 
οἀϊίο (ραρ. 4844.). --- αἰ χώραι ΜΙ. --- τὶ Πτολεμαῖον: οἴν. Κλαυ- 
δίου Πτολεμαίου Πηλουσιέως Τετράβιβλος σύνταξις πρὸς Σύρον 
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κατὰ δὲ Παῦλον" Περσίς. 
κατὰ δὲ Δωρόϑεον᾽ Βαβυλωνία, ᾿Δρφαβία. 
ὡς δὲ Αἰγύπτιοι ἐν μέρει οὕτως διώρισαν" ὑπὸ 

μὲν τὸν ἀριστερὸν ὦμον Βαβυλωνία" κατὰ δὲ τὸν 
δεξιὸν Θράκη" ὑπὸ δὲ τὸ στῆϑος ᾿Δρμενία᾽ ὑπὸ δὲ ὅ 
τὰς πλευρὰς ᾿Δἀραβία ἣ πρὸς Αἰγύπτῳ: ὑπὸ δὲ τὴν 
ῥάχιν καὶ κοιλίαν Περσίς, Καππαδοκία, Μεσοποταμία. 

Συρία, Ἐρυϑρὰ ϑάλασσα. 
ὡς δὲ Οὐάλης" ὑπὸ τὰ ἐμπρόσϑια Βαβυλωνία" 

ὑπὸ τῇ κεφαλῇ ᾿Ελυμαΐς" δεξιὰ Περσίς᾽ ἀριστερὰ Κοίλη τὸ 
Συρία καὶ οἵ συνεχεῖς τόποι" κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν 
τοῦ προσώπου Βαβυλωνία᾽ κατὰ τὸ στῆϑος ᾿Δρμενία" 
ὑπὸ τοὺς ὥμους Θράκη᾽ ὑπὸ τὴν κοιλίαν Καππαδοκία 
καὶ Σοῦσα, ᾿Ερυϑρὰ ϑάλασσα καὶ ἡ 'Ῥυπαρά᾽ ὀπίσϑια 
Αἴγυπτος καὶ ὁ Περσικὸς ὠκεανός. Ψ: 

Ταῦρος. 

Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Παρϑία, Μηδία, Περσίς. 
Κυχλάδες. Κύπρος, Μικρὰ ᾿Ασία. 

κατὰ δὲ Παῦλον" Βαβυλωνία. 
ὡς δὲ Δωρόϑεος" Μηδία, ᾿“ραβία, Αἴγυπτος. 530 
ὡς δέ τινες᾽ κατὰ" μὲν τὰ κέρατα Μηδία" τὰ δὲ 

δεξιὰ Σκχυϑία" τὰ δὲ ἀριστερὰ ᾿Δρμενία᾽ κατὰ δὲ τὴν 
Πληιάδα Κύπρος. 

κατὰ δὲ Οὐάλεντα" τῇ μὲν κεφαλῇ Μηδία" τῷ 

ἀδελφόν 8ιὉ ἸοδοΒῖτηο Οδταθγατῖο θαϊία (Νουα ὈΘΥρδ6 ἃ. 1685) 0].1607 
οὐ Πρόκλου τοῦ Διαδόχου Παράφρασις εἰς τὴν τοῦ Πτολεμαίου 
Τετράβιβλον (ἱαράυπὶ Βαΐαγον. ἃ. 1664) Ὁ. 10ὅ5α. --- : παύλον. -- 
2 Δωρόϑεον: τἱὰθ Αὐτηΐηῖϊ ΚΟΘΟΒΙΥ ΑΡοὐθ᾽ θβιιδὑ!οοστιτα Μαποίμο- 
τἶβ δαϊξίοπθηι αἰΐθσαμι (1 1ρ5ῖ88 ἃ. 1858) ῥ. 118. --- 4 ὧμον. --- 
14 σουσσα. --- 16 Αἴγυπτος: Ἱποϊρὶὺ ἔο]. 1647. --- 20 οὐ 21 μιδία. --- 

Μαχίτηυβ οὐ ΑΥηΟΠ. 8 
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δὲ στήϑε:; Βαβυλωνία: τὰ πρὸς τῷ Ἡνιόχῳ δεξιὰ Σκυ- 
ϑία᾽ Πληιὰς Κύπρος" ἀριστερὰ ᾿Δραβία: ̓ ὥμοις Περσὶς: 
καὶ Καύκασος" ὀσφύϊ Αἰϑιοπία" μετώπῳ ᾿Ἐλυμαΐς" ὑπὸ 
τοῖς κέρασι Καρχηδονία' τῷ μέσῳ ᾿Δρμενία, Ἰνδική, 

πο Σρμανία. 

Ζέδυμοι. 

Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Ὑρκανία. “Ἀρμενία, Μαν- 
τιανή, Κυρηναϊχή, Μαρμαρική, Αἴγυπτος ἡ κάτω χώρα. 

ὡς δὲ Παῦλος" Καππαδοχία. 

10 ὡς δὲ ΖΦ“ ωρόϑεος" Καππαδοκία, Περαιβέα, Φοινίκη. 
ὡς δὲ Αἰγύπτιοι" τοῦ μὲν βορείου Ζιδύμου ὑπὸ 

τοὺς πόδας Βοιωτία" ὑπὸ τὴν χεῖρα Θράκη" ὑπὸ τὸν 
νῶτον Γαλατία" τοῦ δὲ νοτίου ὑπὸ τὸν γλουτὸν 
Πόντος" ὑπὸ τὸν νῶτον Κιλικία" ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην 

τ Φοινίκη" ὑπὸ τὴν χορυφὴν ᾿Ινδική. 
ὡς δὲ Οὐάλης" ἐμπρόσϑια Ἰνδική, Κελτική" ὑπὸ 

τὸ στῆϑος Κιλικία, Γαλατία, Θράκη, Βοιωτία" ὑπὸ 
τὰ μέσα Αἴγυπτος, Λιβύη, Ῥωμαῖοι, ᾿Δραβία, Συρία. 

Καρκένος. 

20 Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Νουμιδία, Καρχηδονία, 
᾿ἀφρική, Βιϑυνία, Φρυγία, Κολχική. 

ὡς δὲ Παῦλος" ᾿Δρμενία. 

ὡς δὲ “ωφόϑεος" Θρῴκη, Αἰϑιοπία. 
ὡς δὲ ᾿δαψός" τὰ μὲν πρόσϑια Βακτριανή᾽" τὰ 

25 δὲ ἀριστερὰ Σκυϑία, ᾿Ἵκαρνανία, Ἑλλήσποντος, ἴὰ Μ15 

κὸν πέλαγος, Βρεττανία, Θούλη νῆσος" κατὰ δὲ τοὺς 

7 Ματιανή οϑὺ 1 Τοίχδ: 10 [0]. 177 οὐ 181. -- 8 κυριναϊκή. 
-- 18 νότον. --- 19 ,παρκῖνος. --- 20 νουμηδία. --- 24 ἴον, ἐμ- 
πρόσϑια. -- 20 ἐλλήσποντος, αὖ 5ο]ού. --- 
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πόδας ᾿Δρμενία, Καππαδοκία, Ῥόδος. Κῶς, Αἰόλου 
νῆσοι" κατὰ δὲ τὰ μέσα ᾿Δσία" ἐν δεξιοῖς δὲ “υδία, 
“Ἑλλήσποντος. 

ὡς δὲ Οὐάλης" ἐμπρόσϑια Βακτριανή" ἀριστερὰ 
Ζάκυνϑος, ᾽'ἀκαρνανία᾽ ὀπίσϑια Αἰϑιοπία, Σχίνη" κατὰ ὅ 
τὴν κεφαλὴν Μαιῶτις λίμνη. ᾿Ερυϑρά, Ὑρκανία ϑά- 
λασσα. Ἑλλήσποντος. Διβυχὸν πέλαγος, Βρεττανία, 
Θούλη᾽ κατὰ τοὺς πόδας ᾿Δρμενία, Καππαδοκία, ΄4ρα- 
δος, Κῶς" κατὰ δὲ τὰ ἔσχατα ἐπὶ τοῦ στόματος Τρω- 

γλοδυτία, “υδία, ᾿Ιωνία, ᾿Ελλήσποντος. 10 

“έων. 
Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Ἰταλία. Γαλλία, Σικελία, 

᾿Ζπουλία, Φοινίκη, Χαλδαία Ὀρχηνία. 
ὡς δὲ Παῦλος" ᾿Δ4σία. 

ὡς δὲ Δωρόϑεος" ᾿Ελλάς, Φρυγία, Πόντος. 1ὅ 
ὡς δὲ ἄλλοι" κατὰ μὲν τὴν κεφαλὴν Προποντίς" 

κατὰ δὲ τὸ στῆϑος Ἑλλάς" ὑπὸ δὲ τὴν κοιλίαν Μακε- 
δονία' ὑπὸ δὲ τὴν οὐρὰν Φρυγία. 

ὡς δὲ Οὐάλης" ἐπὶ μὲν τῇ κεφαλῇ οἷ περὶ τὴν 
Κελτικὴν τόποι᾽ ἐμπρόσϑια Βιϑυνία" δεξιὰ Μακεδονία" 20 
ἀριστερὰ Προποντίς" πόδες Γαλατία᾽ κατὰ τὴν κοιλίαν 
Κελτική, Θράκη" λαγόσι Φοινίκη, ᾿δρίας, “ιβύη" ἐν 
τοῖς μέσοις Φρυγία, Συρία" οὐρᾷ Πισινοῦς. 

Παρϑένος. 
Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" “Μεσοποταμία, Βαβυλωνία, 2ὅ 

᾿“σσυρία. ᾿Ελλάς, ᾿4χαΐα, Κρήτη. 

1 οὐ 9 κώς. --- 4 βακρηανή 510. ---- ὅ ὁπέσϑια. --- ξ8 ϑούλλη. -- 
18 χαλδία. --- 17 ΕῸ]. 1645, - στίϑος ἕλλας. --- 22 λαγόσιν. --- 
28 πισηνους. -- 26 ἀσσυρίας. --- 

2. Ἐ 
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ὡς δὲ Παῦλος" ᾿Ελλὰς καὶ ᾿Ιωνία. 

ὡς δὲ Δωρόϑεος" ἹΡόδος, Κυκλάδες νῆσοι, Πελο- 
πόννησος, ᾿Ελλᾶς. 3 

ὡς δὲ ἄλλοι᾽ κατὰ μὲν τὸν νῶτον ᾿Ιωνία᾽ κατὰ 
δ δὲ τὰ μέσα ἐξ ἀριστερῶν 'Ῥύδος, Πελοπόννησος" κατὰ 
δὲ τὸ σύρμα ἐξ ἀριστερῶν ᾿ἀρκαδία, Κυρήνη" κατὰ τὴν 
δεξιὰν χεῖρα ΖΔωρίς" κατὰ τὴν εὐώνυμον Σικελία" κατὰ 
τὸν στάχυν Περσίς. 

Ζυγός. 

10 Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Βακτριανή, Κασπειρία, 
Σηρική, Θηβαΐς, Ὄασις, Τρωγλοδυτική. 

ὡς δὲ Παῦλος" Διβύη καὶ Κυρήνη. 
ὡς δὲ Δωρόϑεος" Κυρήνη, Ἰταλία. 
ὡς δὲ Ὡδαψὸς καὶ ἄλλοι" κατὰ μὲν τὸ μέτωπον 

18 Ἰταλία μέσα ᾿Δραβία, Αἴγυπτος, Αὐἰϑιοπία, Καρχηδών᾽" 
ὀπίσϑια Λιβύη, Κυρηναϊκή" δεξιὰ Σπάρτη καὶ Διβύη, 
Σμύρνης ὄρος" κατὰ τὴν κεφαλὴν Τύρος, νῆσος Θρα- 
κῶν ἡ πάγκαρπος ἡ κατὰ τὴν ᾿ἀραβίαν κειμένη" κατὰ τὸ 
στῆϑος Κιλικία᾽ κατὰ τὴν κοιλίαν Σινώπη. 

20 Σ'κορπίος. 

Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Μεταγωνῖτις, Μαυριτανία, 

Γαιτουλία, Συρία, Κομμαγηνή, Καππαδοκία. 
ὡς δὲ Παῦλος" Ἰταλία. 
ὡς δὲ Δωρόϑεος" Καρχηδών, ᾿Δμμωνιακὴ Διβύη, 

φῦ Σικελία. “ 

2 ρόδες. --- 10 βακτρηανή᾽ κασπηρία. --- 11 ὅασις. --- 12 παύλος. 
--- 10 κυριναϊκή. --- ξοτῦ. Σπάρτη καὶ Σέίπυλος, Σμύρνης ὅρος. --- 
11 ϑακῶν νῆσος Θϑεῦὺ ἃρυὰ Ηορβμδθϑύϊοηθιη ΟΔΠΠΘΥΑΙΙΙ Ρ. 12. --- 

᾿ Δ 
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ὡς δὲ ἄλλοι" ἐν μὲν τοῖς ἐμπροσϑίοις Ἰταλία" 

ὑπὸ τὰ μέσα Ἰβηρία" κατὰ τὸ μέτωπον Ῥώμη. Βασταρνία. 

Τοξότης. 

Ὡς μὲν Πτολεμαῖος" Τυρρηνία, Κελτική. Σπανία. 

“4φαβία Εὐδαίμων. ὄ 

ὡς δὲ Παῦλος" Κιλικία, Κρήτη. 

ὡς δὲ Δωρόϑεος" Γαλλία, Κρήτη. 
ὡς δὲ Ὕππαρχος᾽ κατὰ μὲν τὴν ῥάχιν Κρήτη. 

Σικελία" κατὰ δὲ τὰς πλευρὰς Ἰταλία" κατὰ δὲ τὸ μέσον 
καὶ τὴν κοιλίαν ᾿1βηρία. 10 

ὡς δὲ Ὡδαψός" τὰ μὲν ἐμπρόσϑια Κρήτη καὶ 
, οὗ συνεχεῖς τόποι᾽ ἀριστερὰ Σικελία: δεξιὰ Κύπρος. 
᾿Ερυϑρὰ ϑάλασσα᾽ κατὰ δὲ τοὺς ὀπισϑίους πόδας 

Οὐξιανοί, Τυρρηνοί᾽ κατὰ δὲ τὴν ῥάχιν Κασπάνιοι 
καὶ τὰ περὶ τὸν Εὐφράτην ἔϑνη" κατὰ δὲ τὴν οὐρὰν τῦ 
“Μεσοποταμία, Καρχηδονία. Διβυκὴ ϑάλασσα" κατὰ δὲ 
τὴν κεφαλὴν Ἰταλία καὶ ὁ ᾿Αδριατικὸς κόλπος" κατὰ 
ὃὲ τὸ στῆϑος Συρία' κατὰ δὲ τὴν φαρέτραν ᾿άτλαν- 
τικὸν πέλαγος" κατὰ δὲ τὴν κοιλίαν Τρίβαλλοι. Βακ- 

᾿τριανή, Σικελία" ἐπὶ τοῖς ἐμπροσϑίοις ποσὶν Αἴγυπτος 20 
χαὶ οἵ συνεχεῖς τόποι. 

Αἰγόκερως. 

'ῶς μὲν Πτολεμαῖος" ἸΙνδική. ᾽Φρειανή, Γεδφωσία, 

Θρῴκη, “Μακεδονία, ᾿Ιλλυρίς. 

ὡς δὲ πρὶ Συρία. τῷ οι 

1 ἴταλία. --- 4 τυρηνία. - 7 κρίτη. --- 8 ράχην. - 14 τυρήνοι. 
- 18 δὲ τὴν φαρέτραν: ἱπόϊρὶΐ 0]. 1881, --- ἀντλατικὸν. --α 19 
βακτρηανή. --- 383 γεδρουσία. --- 



-- 18 -- 

ὡς δὲ Ζωρόϑ'εος" Κιμμερία. 
ὡς δὲ ἄλλοι" τὰ πρὸς ἑσπέραν καὶ μεσημβρίαν 

πάντα᾽ κατὰ δὲ τὰς πλευρὰς 4 ἰγαῖον πέλαγος, Κόρινϑος" 
κατὰ δὲ τὴν ξώνην Σικυών" κατὰ δὲ τὸν νῶτον ἡ 

ὅ Μεγάλη ϑάλασσα' κατὰ δὲ τὴν οὐρὰν ᾿Ιβηρία᾽ κατὰ 
δὲ τὴν κεφαλὴν Τυρρηνικὸν πέλαγος" κατὰ δὲ τὴν 
κοιλίαν μέση Αἴγυπτος, Συρία, Καρία. 

Ὑδροχόος. 
Ὑπόκειται αὐτῷ κλίμα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ Μέση 

τοτῶν ποταμῶν... 

. Σαυροματική, Ὀξειανή, Σουγδιανή, ᾿Δραβία," 
᾿Ζζξανία, Γερμανική. : 

κατὰ μέρος δὲ ὑπόκειται αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν ἀρι- 
στερὰν χεῖρα καὶ τὸ στῆϑος Συρία" ὑπὸ δὲ τὴν δεξιὰν 

15 Εὐφράτης καὶ Τίγρις" κατὰ τὴν ὑδροχύόην Τάναϊς καὶ 
οἷ πρὸς νότον καὶ ξέφυρον δέοντες. 

Ἰχϑύες. 

ὙὙπόκειται ἡ ̓ Ερυϑρὰ ϑάλασσα ἕως τῶν ἐπ νον 

ῥύωῶν. ᾿. ο΄. 

20 . Φαξανία, Νασαμωνῖτις, “υδία, Κιλικία, Παμ- 

πίω. , 

κατὰ μέρος δέ: κατὰ μὲν τὸ νότιον Μεσοποταμία 
καὶ κατὰ τὸν νῶτον τῆς ᾿άἀνδρομέδας᾽ κατὰ δὲ τὸ 

βόρειον... 
2ὔ κατὰ τὸν δ αψόν᾽" τὰ ἐμπρόσϑια Εὐφράτης καὶ 

Τίγρις" καὶ τὰ μέσα Συρία καὶ ᾿Ερυϑρὰ ϑάλασσα, 

105αᾳ. οὐ 198ᾳ. οὖ 24 Ἰἰδουπμᾶθ βίρῃῷ ροϑαΐ. --- 1ὅ τίγρης. -- 
10 ῥέοντες Οὐτὴ Ηθρμδθβέϊομθ Οδιηθγδυϊ Ρ. 18 βουΐρϑὶ ὑτὸ πνέ- 
οντες. --- 20 νασσαμωνΐτης. --- 20 συρίας. -- 
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᾿Ινδική. μέση Περσίς᾽" καὶ ὑπὸ τὸν νῶτον ᾿Αραβικὴ 
ϑάλασσα καὶ Βορυσϑένης" κατὰ δὲ τὸν σύνδεσμον 
τοῦ βορείου Θράκη, τοῦ νοτίου ᾿4σία καὶ Σαρδώ. -- 

Κατὰ Παῦλον οὕτως" ὃ μὲν Κριὸς κεῖται κλίματι 

τὸ τῆς Περσίδος. ὁ δὲ Ταῦρος τὸ τῆς Βαβυλῶνος, οἱ ὅ 
δὲ Δίδυμοι τὸ τῆς Καππαδοκίας. ὁ δὲ Καρκίνος τὸ 
τῆς ᾽Δομενίας., ὁ δὲ “έων τὸ τῆς ᾿Δσίας, ἡ δὲ Παρϑένος 
τὸ τῆς Ελλάδος καὶ Ιωνίας, ὁ δὲ Ζυγὸς τὸ τῆς Λιβύης 
καὶ Κυρήνης. ὁ Σκορπίος δὲ τὸ τῆς Ἰταλίας. ὁ δὲ 
Τοξότης τὸ τῆς Κιλικίας, ὃ δὲ Αἰγόκερως τὸ τῆς 10 
Συρίας, ὁ δὲ Ὑδροχόος τὸ τῆς Αἰγύπτου. οἱ δὲ ᾿Ιχϑύες 
τὸ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης καὶ ᾿Ινδικῆς χώρας. 

Ὕί σημαίνει ἕκαστον τῶν ζῳδίων καὶ τῶν ἀστέρων 
χαὶ τίνων δεσποΐζουσι. 

Κριὸς δεσπόξει λειμώνων καὶ πεδινῶν καὶ πάσης ιτῦ 

νομῆς καὶ ποιμνίων. ; : 

Ταῦρος πάντων τῶν ἀροσίμων καὶ πεπονημένων 
τόπων καὶ βουχολίων. 

ΖΦέδυμοι ἀνθρώπων καὶ ὀρέων καὶ κεχερσωμένων 
καὶ πάντων τῶν ὑψηλῶν τόπων. 20 

Καρκίνος ἐνύδρων τόπων καὶ ἀλσέων καὶ δρυ- 
μῶν καὶ τῶν παραλίων καὶ παραποταμίων στρυμόνων 
καὶ ἐλαιώνων. 

1 νότον. --- 8 σαρδῶ. -- 4 παύλον οὕτος. --- κλίμᾶ. --- δ Ῥτο τὸ Βῖο 
οὐ ᾿πῆγο βου μά ατῃ ρΡαΐο τῷ. --- 8 ἐλάδος. --- 9 κυρινης. --- ἰταλίας. 

18 ΕὉ]. 1681 Π. ---- ἔκαστον ΜΙ͂. --- 19 Εο]. 1657. --- 21 αλ- 
σεων. --- 22 παραποταμιῶν. --- 
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“έων ἐρήμων τόπων καὶ δυσκόλων καὶ τραχηνῶν 
καὶ ἀγρίων ϑηρίων 

Παρϑένος ἀνθρώπων καὶ τῶν σιτοσπόρων γαιῶν 
καὶ τῶν τοιούτων, καὶ πάντων τῶν πτερωτῶν. 

ὕ Ζυγὸς ἀνθρώπων καὶ πεδινῶν χαὶ ἀνηρότων 
τόπων καὶ φοινικώνων. 

Σκορπίος ἀμπελώνων τῶν ἐν τραχέσι τόποις 
καὶ μόρων. 

Τοξότης ἀμπέλων πεδινῶν καὶ ξηροκηπίων καὶ 
10 χέδρων καὶ κυπαρίσσων καὶ φοράδονΣ 

“ἰγόκερως τόπων κηπικῶν καὶ ἀρδευτῶν καὶ 
αἰπολίων. 

Ὑδροχόος ἀνθρώπων καὶ ποταμῶν καὶ διλησοάι 

καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς. 

1ὖ Ἰχϑύες λιμνῶν καὶ ἁλιέων καὶ τῶν ἰχϑύων. 

Ποῖα τῶν εἰδῶν ἀνήκει ἐν ἑκάστῳ ἀστέρι. 

Κρόνου κρόμμυα. καὶ σκόρδα καὶ νᾶπυ καὶ ση- 
σάμη καὶ πέπερι καὶ τὰ ὅμοια, ἔριά τε καὶ αἴγεια. 

Διὸς σῖτος. “ριϑή, ὕρυξα, ὕλυρα καὶ τὰ στύ- 

90 φοντὰ τῆς ὀπώρας. 
" ’ Ἁ , - ᾿, - 

Ἄρεως πάντα τὰ δριμέα καὶ στυφώδη τῶν βο- 
τανῶν. καὶ ῥοιαί. 

Ἡλίου οἶνος καὶ σίκερα καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ πᾶν 
[4 

τράγημα. 
9ῦ ᾿φροδίτης πᾶν ὕσπρεον καὶ ὀπώρα γλυκεῖα καὶ 

τὰ ἐαρινὰ ἄνϑη καὶ ἀρώματα καὶ μύρα. 

8 μορῶν. -οὐῦ ἁλιέων ΒΟΥΊΡΒΙ. ῬΥο αχέων. 
160 ἐνὶ ἐκάστω. --- 11 σισάμην. --- 2ῦ ὁπώρα. -- 
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Ἑρμοῦ ἐλελέσφακος καὶ κύαμος καὶ ὀπὸς καὶ εὔοσμοι 
βοτάναι χλωραί. : 

Σελήνης βόμβυξ καὶ λίνον καὶ κάναβις καὶ μι- 
ταξιν καὶ ἐλαία καὶ πάπυρος καὶ βούτομον. 

Καὶ ἐκ τῶν μεταλλικῶν᾽" 

Κρόνου μόλιβος. λιϑάργυρος. λίέϑοι μυλῖται καὶ 
γαγάτης καὶ κλαυδιανὸς καὶ τὰ τοιαῦτα. 

Διὸς κασσίτερος, βήρυλλος καὶ πᾶς λίϑος λευκός. 

σανδαράχη. ϑεῖον καὶ τὰ τοιαῦτα. 
Ἄρεως σίδηρος, μαγνήτης, ψηφῖδες καὶ λέϑακες. 10 

πυρροὶ καὶ τὰ τοιαῦτα. 

ῷι 

Ἡλίου χρυσός, ἄνϑραξ, ὑάκινϑος. ἀδάμας, σάμ- 

φειρος χαὶ τὰ τοιαῦτα. 
᾿“φροδίέτης χαλκός, μαργαρίτης, ὀνυχίτης, ἀμέϑυ- 

σὸς, νάφϑα, πίσσα. ἄσφαλτος, ὑγράσφαλτος. μέλι. τὸ 
σάκχαρι καὶ ἀμμωνιακὸν ϑυμίαμα. 

Ἑρμοῦ σμάραγδος. ἴασπις. χρυσόλιϑος, ἡσύχιον, 
ὑδράργυρος, ἤλεκτρον. λίβανος καὶ μαστίχη. 

Σελήνης ἄργυρος, ὕελος, στίμμι, ξινη, χια, χάνδρα. 
γῆ λευκὴ καὶ τὰ ὅμοια. 20 

Τί ἐκληρώσατο ἕκαστος τῶν ἀστέρων ἀπὸ 
τῶν ξώων. 

Κρόνος ἐκληρώσατο δράκοντας καὶ ὄφεις καὶ 
ἐχίδνας καὶ σκορπίους καὶ ἀλώπεκας καὶ λαγωοὺς καὶ 
ὄνους καὶ μύας καὶ κάτυας καὶ αἰλούρους καὶ τὰ τῆς 2ὅ 

νυχτὸς πετεινά. 

1 ἐλελίσφακας. - 8 βαμβυξ. -- λένος. --- ἴοτί. μιτάριον. --- 
8 βηρυλος. -- 10 μαγνίτης" ψηφίδες. --ὀ 12 σάμφηρος. -- 14 
ὁνυχίτης. -- 160 σάχχαρι. -- 18 λέβανον. - 19 στιμι." 

21 ἔκαστος. --- 34 καὶ σκορπίους κτέ. [0].1867͵ --- 26 ἐλλουρους. 



Ζεὺς ἀνθρώπους καὶ λέοντας καὶ τὰ καϑαρὰ ὄρνεα. 
[Ἄρης κύνας. καὶ λύγκας καὶ λεοπάρδους χαὶ τὰ 

ἄγρια ϑηρία καὶ σαρκοφάγα, χοίρους τὲ καὶ πιϑήκους 
καὶ σφῆκας. 

ὅ Ἥλιος πρόβατα καὶ αἶγας ἀγρίας καὶ πρόβατα 
ἄγρια καὶ ἵππους καὶ ἀλεκτρυόνας καὶ ἀετούς. 

᾿Δφροδίτη ἐλάφους καὶ ὀνάγρους καὶ δορκάδας 

καὶ πέρδικας καὶ περιστερὰς καὶ ἰχϑύας καὶ ἀκρίδας. 
Ἑρμῆς ἑρπετὰ καὶ τὰ παρ᾽ ὕδασι πετεινὰ καὶ 

10 τῶν ϑηρίων τὰ ἡμερώτερα, ἱέρακάς τε καὶ βέρτους 
καὶ κύνας. 

Σελήνη βόας καὶ καμήλους καὶ ἐλέφαντας καὶ 
τὰ χειροήϑη. 

νη. 

Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι σημείων.. 

1 Τὰ δὲ ἐν ταῖς ἐκλείψεσι γινόμενα σημεῖα προσ- 

κείσϑω τῷ μέρει τούτῳ᾽ 

ἐὰν νυκτερινῆς ἐκλείψεως γενομένης ἀστέρες 
διάττωσιν εἰς τὸ ἔκλειμμα τῆς Σελήνης, δηλοῦσι μάχην 

πολεμίων κατὰ τὸ κλίμα τὸ προσῳκειωμένον τῷ ξωδίῳ. 
20 ἐὰν δὲ ὄμβρος ἐπιγένηται ἐκλείψει Ἡλίου ἢ Σε- 

λήνης., νόσους ϑανατηφόρους ἔσεσϑαι μηνύει. 
ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιος ὅλος ἐκλείπῃ ἢ καὶ ἀμαυρωϑεὶς 

γένηται ὡς κάτοπτρον ἢ ὡς αὐγὰς Σελήνης ἔχων 

2 λέ. κας (ροϑῦ λέ γαβυγε). --- 8 πηϑίκους. --- ὕ αἶγας ἀγρίας. 
-- 8 περιστερᾶς. -- 9 ἐρπετὰ. 

14 Ε00].1ὅ61 “. --- τοῦτο τὸ κεφάλαιον προσγράφεται εἰς τὰ 
ἀποτελέσματα τῶν ἐκλείψεων τὰ. Υγθ0. ἴῃ τηϑγρ'. --- 16 λύει Τη. Υ60. 
ἴῃ τηδγρ'. --- 18 ἔλιμμα. --- 19 προσοἰκειώμενον .--- 30 ἣ. ---21 μηνύσι.--- 
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ἄνευ ἀκτίνων, ἐν Συρία μεγάλων ἀνθρώπων καὶ ἐν- 
δόξων ἀπώλειαν σημαίνει. 

ἐν δὲ Ταύρῳ ἐὰν τὸ τοιοῦτον φανῇ ἐπὶ δύο 
ἡμέρας. ἐπιτατικώτερον καὶ πλείοσιν ἔσεσϑαι" ἐὰν δὲ 
ἐρυϑρὸς γενόμενος δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας. ὡς καὶ τὰ 
ἐδάφη ἀνταυγεῖν αἱμωπά, φϑορὰν καρπῶν καὶ ἀνϑρώ- 
πωῶν δηλοῖ καὶ φόνους ἔσεσϑαι πολλαχοῦ. 

2λ Νᾳ 4 Ζ δ , ,ὔ 3 Α 3 

ἐὰν δὲ ἐν Διδύμοις αἱματώδης γένηται ἀπὸ ἀνα- 

τολῆς ἕως δύσεως. Διβύῃ καὶ Κιλικίᾳ πολλὰ κακὰ ση- 
μαίνει καὶ καρπῶν ἀφορίαν. 10 

ἐν Καρκίνῳ δὲ αἱματώδης γενόμενος ταράξει 
΄ 

Ἁ - 4 ΄ , 

τὴν ᾿Ινδῶν καὶ Σύρων καὶ Αἰγυπτίων βασιλείαν. 

ἐν δὲ Παρϑένῳ σφαγὰς ἔσεσϑαι καὶ ὄχλων ἐπα- 

ζ΄ι 

ναστάσεις τῷ ἡγουμένῳ προαγορεύσει. 
ἐν Χηλαῖς δὲ ἐρυϑρὸς γενόμενος ἀποστατῆσαι 1 

τοὺς ὄχλους τοῦ ἡγουμένου Διβύης" ἀμυδρὸς δὲ γε- 
νόμενος ἀνατέλλων πόλεμον ἔσεσϑαι καὶ στενοχωρίαν 
ἐν Διβύῃ καὶ Κιλικίᾳ καὶ ᾿Ιταλίᾳ καὶ Φοινίκῃ καὶ τοῖς 
πρὸς ἑσπέραν οἰκοῦσιν. 

ἐν δὲ Σκορπέῳ Λιβύῃ καὶ Αὐἰϑιοπίᾳ κακόν τι μηνύει. 30 
ἐν δὲ Αἰγόκερῳ ἀμαυρωϑεὶς τῷ ἡγεμόνι Αἰγύ- 

πτου καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν δεινὰ καὶ ϑόρυβον σημαίνει. 
ἐν δὲ Τοξότῃ ἀνατείλας ὡς κομήτης ἐρυϑρὸς τῷ 

τῆς ᾿Ασίας ἡγουμένῳ πόλεμον σημαίνει" ἐὰν δὲ τὴν 
χόμην πρὸς βορρᾶν ἀποτείνῃ, λύπας καὶ δενδρικοῦ 20 
καρποῦ ἀφορίαν ἀποτελέσει. 

ἐν δὲ Ὑδροχόῳ γενόμενος ἐρυϑρὸς ἐπιϑήσεσϑαι 

Α ἐπιταττικώτερον. --- ὅ ὡς ΒΟΥΡΒῚ ΡΙῸ ὦ. --- 18 ἱταλία. --- 19 
ἐσπέραν οἰκούσιν. --- 232 αὐτῶν. --- σημαίνει ἴο]. 1567. --- 28 τὼ. 
- ῶὅ κόμιν. -- 
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τὰ στρατόπεδα τοῖς φίλοις τοῦ βασιλέως κατὰ νότον 
διαγορεύει. ᾿ 

ἐὰν δὲ ἐν τοῖς ᾿[χϑύσι κομήτης γένηται καὶ ἄλλος 
τις ἱερὸς ἀστὴρ ὀφϑῇ ἐκ τῶν δρόμων, ἐν Αἰγύπτῳ 

ὅχαὶ Συρίᾳ φόνους καὶ στάσεις ἔσεσϑαι λέγουσι καὶ 
πολλὰ παράδοξα καὶ σεμνὰ καὶ τερατώδη, καὶ ἐπὶ 
πολὺν χρόνον. ---- Α 

᾿Εὰν δὲ ἐν Κριῷ Ἡλίου ὄντος ἀστέρες ὀφϑῶσιν 
ἡμέρας, ἐπαναστάσεις καὶ σφαγὰς μηνύσουσι. 

10 ἐὰν δὲ ἐν Τοξότῃ ἡμέρας ἄστρον ὀφϑῆῇ, πόλεμον 
ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ᾿Δσίᾳ προαγορεύει. 

ἐὰν δὲ ἐν Αἰγόκερῳ τὸ ἱερὸν ἄστρον διαδράμῃ 
μέγα ποιοῦν φῶς. ταῖς παραϑαλασσίοις πόλεσι πρὸς 

νότον λύπας καὶ πήματα σημαίνει. 

1 ἐν δὲ τῷ Ὑδροχόῳ ἀστέρες φανέντες ἡμέρας 
πόλεμον Αἰγύπτῳ καὶ ἀϑροίσεις ἐπ᾽ ἀδικίᾳ προλέγουσι. 

ἐὰν δὲ ἐν ᾿Ιχϑύσιν ἄστρον τι ὀφϑῇ ἡμέρας ἐν 
ᾧ δὴ τόπῳ, ἀνάγκας τοῖς ἐκεῖσε ἀνθρώποις καὶ κακῶν 

αὔξησιν καὶ δόλους κεχρυμμένους σημαίνει. --- 

20 Τὰς δὲ γιγνομένας ὑπὸ γῆν τελείας ἐκλείψεις 
σεισμῶν αἰτίας ὑπαρχὴν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐσημειώ- 
σαντο τό τε βασιλικὸν τρίγωνον τὸ διὰ Κριοῦ καὶ 
“έοντος καὶ Τοξότου βασιλεῦσι καὶ τῇ βασιλείῳ 
αὐλῇ" καὶ Ἡλίου μὲν ἐκλείποντος ϑάνατον τοῖς κατὰ 

2ὅ ἀνατολὴν καὶ τὴν ᾿Ασίαν τυράννοις ἢ ἡγουμένοις ση- 
μαίνεσθαι. τῆς δὲ Σελήνης κατὰ τὴν Εὐρώπην καὶ 
δυσμάς" ἐξαιρέτως δὲ κατὰ τὸν Ὑδροχόον καὶ τὸν 

8 κομήτις. --- 18 πόλεσιν. -- 160 προλέγει. --- 20 ὅταν αἵ. ὑπὸ 
γῆν τελείαι ἐκλείψης (510) σεισμοὺς σημαίνουσι οϑᾶθχηημ τηϑπὰβ ἴῃ 
τηδῦρ. --- ἐκπλείψης. --- 
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“Δέοντα ἐκλείποντος τοῦ Ἡλίου στειρώσεις, ξηράνσεις 

τῶν ποταμῶν καὶ τῶν ὑδάτων γίνεσϑαι, κατὰ μὲν 

τὸν Ὑδροχόον τῶν κατ᾽ ἄρκτον, κατὰ δὲ τὸν Δέοντα 

τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον καὶ μεσημβρίαν τάς τε τοῦ ᾿βκεα- 
νοῦ κατά τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις, ὑποχωρήσεις; 

πλημμύρας καὶ ἀμπώτεις τοῦ τε Δτλαντικοῦ πελάγους 
καὶ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης τὰς καϑ᾽ ἕχαστον νυχϑή- 
μξρον γιγνομένας ὑπὸ τῶν τῆς Σελήνης ἀνατολῶν 
καὶ καταδύσεων σαλεύεσϑαι καὶ κινεῖσθαι ἐκ βάϑρων 
σημαίνει. 

1 στειρῶσεις. --- 6 ἀντλατικοῦ. --- 1 καϑέκαστον. 
ΒΌΌΠΟΙΟ οΟα]ο185 ΜΠ ᾿πάϊοθυη ΠῸΠ Ὀ]ΘΗΌτΤΩ αυϊάθχα, 568 ρϑι]ο 

ῬΙθμΐοσθιῃ Βδπαϊηΐδηο (Ὀδίδ!ορ. ΠΡ. 59---62): [0].17 ἐρμοῦ Ἰατροῦ 
μαθηματικὰ πρὸς ἅμμωνα αἰγύπτιον. "--- δ᾽ περὶ χειρουργησιων: 
-- γαλινοῦ καὶ περὶ κατακλίσεως νοσούντων. --- 1δ᾽ περὶ κατα- 
κλίσεως" ἐπιτομὴ τῶν παγχαρίου. --- 1 Σ περὲ κατακλίσεων καὶ 
νόσων. --- 21" κανόνιον τοῦ ὐϑβεγίφέυν του ἐρμοῦ. -- 28: ψήφος 

τοῦ ὑφίλαι ἐπι τῶν κϑ. - 287 ἔτερος ψῆφος τοῦ ὑ φίλε ἐπι 

τῶν τριάκοντα. --- ψῆφος τοῦ ὑφίλαι ἐπὶ τῶν 183 9ὴῊΣ περὶ 
κατακλίσεων. --- 24. γδουῦχῃ ϑουιρύαγδ. - 28: πῶς δεῖ σκέπε- 
σϑαι τὰς μεταφορὰς τῶν χρόνων καὶ τὰ συμβαίνοντα ἐν αὐτῶ 
ἐν ταῖς τέσαρσι τροπαῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ. - 287 εἰς τὰ πτολε- 
μαίου ἀποτελέσματα. τοθῦΣ περὶ τῆς τῶν πλανομένων δυνά- 
μεως. -- 997 περὶ τῶν ὡρῶν τοῦ ἔτους. -- 517 εἰς τὸ πρῶτον 
βιβλίον τῶν πτολεμαίου πρὸς σύρον ἀπὸ τελεσ ἅτων: -- 
δερώρεαιο τῆς καϑολικῆς ἐπισκέψεως. --- ὅ87 τοῦ αὐτοῦ ϑεο- 

φίλου ἐπισυναγωγὴ περὶ κοσμικῶν καταρχῶν. --- 081 περὶ συνο- 

εξ χ 
δοπανσελήνων “- καταο. --- 847 ἐκ τῶν ἀντιόχου ϑησαυρῶν 
ἐπίλυσις καὶ διήγησις πάσης ἀστρονομικῆς τέχνης. - 987 περὶ 
τῆς ἐκ τῶν οιχείων ἐνεργειῶν καὶ μορφώσεων ἐφηρμοσμενης 
τοῖς τοῦ ξωδιακου τμήματος διαφόρου προσηγορίας. - 947 ἐκ 
τῶν κοσμικῶν ἀποτελεσμάτων. --- 9ὅ᾽ τὰ σημαινόμενα ἐνταῦϑα 
ἔσεσϑαι" ἄνεμοι. βροχαὶ βρονταὶ πρηστήρες αὐχμοὶ λιμοὶ λοιμοὶ 
σεισμοί. --- 985 ὅσα σημαίνουσιν οἵ πλανόμενοι ἀστέρες ἐν εκά- 
στω͵ τῶν ξωδίων γινόμενοι. --- 991 ὅσα ὃ ,ξεῦς ἐν τοῖς ξωδίοις 
γινόμενος σῃμαίνει. -- «1005 περὶ ὧν ὃ ἄρης σημαίνει ἐν τοῖς 
ξωδίοις. --- 1017 περὶ ὧν ἡ ἀφροδέτη σημαίνει ἐν τοῖς ξωδίοις. 
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ΞΘ περὶ ὧν ὁ ἑρμῆς σημαίνει ἐν τοῖς ξωδίοις. -- 108: περὶ 
τῆς τῶν πλανομένων ἀστέρων φυσικῆς ἰδιοτροπίας καὶ τῶν 
ἀπλανῶν: --- (8. τθ0. 804. πτολεμαέου). --- 1067 περὶ τῆς 

τοῦ κυνὸς ἐπιτολῆς. --- ἸΟΤΥ͂ όσα δὲ ἀποτελούσιν οὗ ξ πλανῇ 

ἐν τοῖς δωδεκατημορίοις κατα τὴν τοῦ ἄστρου “ἀνατολὴν ταῦτα 
ἐστὶν. --- 1101 φυσικὴ ϑεωρεία περὶ τῶν γινομένων σεισμῶν ὡς 
οἵ παλαιοῖ. --- 1187 περὶ σεισμῶν προσημείωσις. -- 1140 περὶ 
καϑολικῶν ἐπισκέψεων καὶ ἀποτελεσμάτων. -- 11ὖ7 ἀποτελέοσ- 
ματα “γιγνομένων ἐκλείψεων “αὶ τῶν κομήτων. --- 12. , περὶ 
τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι. χρωμάτων καὶ κομητῶν. - 1287 ὅσα ἡ 
σελήνη ἐν τῆ τοῦ κυνὸς ἐπιτολῆ ἐκάστω ξωδίω “διερχομένη ση- 
μαΐίνει. --- 1241 περὶ ἐπιτελόντων καὶ δυόντων ἀστέρων κτὲ. --- 

1887 περὶ ὁ ἐνεργείας τῶν ιβ ξωδίων. --- 184: περὶ ἀποτελεσμά- 

των τῶν ιβ ξωδίων. --- 1847 περὶ τῶν παρανατελώντων τοῖς ιβ 
ξωδίοις" κατὰ τεύκρον. -- [1867 κατάστασης ταὶ παρατήρισης 
περὶ τῶν ὡρῶν ἐκάστης ἡμέφας᾽ τον δεῖ ἡμᾶς ἀναστρέφεσθαι" 

εἶ δὲ ὑπόϑεσις ἔστιν ἀπο τῶν ἕ ἀστέρων. - 181: ἡμεροδρό- 
μιον πάππου τῶν διεπόντων καὶ πολευόντων. -- 18:7. περὶ 
τῶν σιμασιῶν τοῦ πολεύοντος καὶ διέποντος ἀστέρος κτέ. -- 444 

καϑολικὴ παραγγελία περὶ καταστημάτων᾽ σύρου. πὶ μὴ πριοῦ 
δωδεκατημόριον. - 1087 καϑολικὴ ἐπιτήρησις πρὸς σελήνην 
περὶ κεραυνῶν καὶ ἄλλων καταστημάτων ἐκ τῶν λαβέω- 

νος καϑ' ἑρμηνείαν ἧἁ λέξην ἀπὸ τῆς ἁερινῆς τροπῆς. -- 
1687 περὶ καταρχῶν λόγων. -- αἰ χώραι συνοικειούμεναι τοῖς 

ξωδίοις. - 1558: τί σημαίνει ἔκαστον τῶν ξωδίων καὶ τῶν 
ἀστέρων καὶ τίνων δεσπόξουσι. -- 1667 ποῖα τῶν εἰδῶν ανήκει. 
ἐνὶ ἐκάστω ἀστέρι. -- τί ἐκληρώσατο ἔκαστος τῶν ἀστέρων ἄπο 
τῶν ξώων. --- 156: περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλεέίψεσι σημξίων. -- 
1607 περὶ τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν διοσημείων καὶ τῶν ἐξ 
αὐτῶν καϑολικῶν ἀποτελεσμάτων. -- ,.1ὅ85 περι καϑολικῶν κατ- 
ἀρχῶν καὶ παρατηρήσεων. - 1647 οὗ κλιμακτῆρες λαμβάνονται 
κατα τὸν φιλόσοφον ἡλιόδωρον ἐννεακαιδεκαχώς" τε. -- 
μαξέίμου περι καταρχῶν μεταφρασϑὲν πεζη λέξει ἐκ τῶν ἡροΐ- 

κῶν μέτρων. --- 1015 περὶ τῶν ιβ ξωδίων καὶ τῆς τούτων συνό- 
ψεως. -- 1087 περὶ ὧν “ποιοῦνται φάσεων οἵ ξ ἀστέρες πρὸς 
τὸν ἥλιον. -- 1609: πεθὶ ὧν ἐπέχουσι κατα δεκανῶν προσώπων 

ἐν τοῖς ιβ ξωδίοις οἵ περιπολεύοντες ξ ἀστέρες. --- 11ΟΥ̓ (θττηῖ- 
ΕΞ πον ον 

πδΐογ οοὔθχ 818 υϑυὶβ ἐκ τοῦ τ κεφαλαίου τῆς ιβ τρο τῶν 
καταρχῶν᾽ ἐὰν γίνε... 
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